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Tai, kas šiomis dienomis 
Tarybų Sąjungoje buvo suras
ta ir paskelbta, žiauriai sukre
čia kiekvieną padorų žmogų, 
nežiūrint, kur jis begyventų.

Gydytojų tarpe susidarė 
šaika, papirkta ir Įkvėpta ki

lt tų valstybių, kurios tikslas bu- 
*VO: nuodyti, marinti aukštuo

sius tarybinė* vyriausybės ir 
kariuomenės pareigūnus!. . .

Suimti devyni vadinamieji 
gydytojai prisipažino, kad jie, 
“begydydami,“ tyčia, apgal
votai numarino Ščerbiakovą ir 

^danovą, ir turėjo savo sąraše 
“nugydyti“ dar visą eilę ta
rybinės armijos vadovu, — jų 
tarpe 
krašto

maršalą Vasilevskį 
gynybos ministrą. 

—o— 
pekliško dalyko, 

sąmokslo
šitoŠito 

niekšiško sąmokslo baisumą 
skaitytojas lengviau supras, 
jei mes jam ji “supaprastinsi- 
me.

Kaip atrodytų, jei. kitų 
valstybių šnipų papirkti, tūli 
amerikiniai gydytojai susior
ganizuotų į slaptą saiką ii- nu- 

^ntartų nuodinti mūsų krašto 
^įj^kariuomenės pareigūnus, — 

taukštuosius karininkus, gene
rolus?
" Kaip atrodytų, jei toji šai- 
ka nusitartų nuodinti, marinti, 
sakysime, mūsų krašto kabi
neto narius?

Kaip atrodytų, jei svetimų 
valstybių papirkti', įsakyti, tūli 
amerikiniai gydytojai susior
ganizuotų į “mazgą“ ir nusi
tartų žudyti kiekvieną žymes
nį amerikietį, kuris paklius į 
jų rankas, kuris, sunegalavęs, 
ateis pas juos prašyti jį gy
dyti?

Tokia gydytojų 
mų valstybių papirkta ir 
piruota,“ dabar tapo atideng
ia Tarybų Sąjungoje!

—O—
Tuomet, kai ždanovas mirė, 

atsimenate, mūsų krašto 
inercinė spauda skelbė, 
jis esąs nunuodytas.

Mes tuo netikėjome, 
pasirodo, jog toji spauda žino
jo, ką rašė.

Galimas daiktas, jog visa 
ffli •privertė tarybinę vyriausy
bę pasiknisti į dalykus giliau, 
patyrinėti ir sužinoti. w

Na, ir šiandien jau žinoma!

■ūką, sveti- 
ins-

ko
kai!

bet,

■

£

i
r.

Tarp devynių gydytojų, 
suokalbininkų, nuodytojų, šeši 
yra žydų kilmes zijonistai me
dicinos daktarai.

Komercinė spauda, radijas 
ir įvairūs individualai. kur
iems rūpi kaip nors Tarybų 
Sąjungą pažeminti, šiuo faktu 
pasinaudodami, skelbia: tary
binė vyriausybė, girdi, nekal
tai suėmė šituos gydytojus, tik 
dėl to, kad jie yra žydai; Ta
rybų Sąjungoje siautėja anti
semitizmas.

Nieko toliau nuo tiesos!
Tokio dalyko, kaip anti-se

mitizmas, nei Tarybų Sąjun
goje, nei liaudies demokratijų 
respublikose nebuvo, nėra ir 
negali būti. j

Anti-semitizmas yra rasiz-

Ę rauta yra geresnė, aukštesnė 
už kitą.

Panašia teorija vadovauda
miesi, amerikiniai rasistai 

(Tąsa 4-tam puslap.)
A- Av - vi. / ‘V
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PHILA. VAŽIUOTĖS
STREIKIERIAI BALSUOS 
AR GRĮŽTI DARBAN
Balsai parodys, ar jie užgiriu 
unijos vadų padarytą sutartį

tūkstančių streikuojančių 
važiuotės darbininkų slap
tai balsuoja šį šeštadienį, 
ar grįžti darban ar tęsti 
streiką. Jie priėmė Phila- 
delphijos miesto majoro 
Josepho S. Clarko pasiūly
mą išspręsti tą klausimą 
visais streikierių balsais.

Darbininkai sustreikavo 
pereita antradienį vakare, 
atmesdami sutarti, kurią 
padarė Mike Quill,’CIO Va
žiuotės Darbininkų Unijos 
prezidentas, su Philadel- 
phijos Transport*© kompa
nija. Jie reikalavo greičiau 
pakelti algą 21 centu per 
valandą ir sutrumpinti 
darbo savaitę nuo esamų 
48 valandų iki 40 valandų. 
Quill ir dauguma unijos 
centro vadų buvo sutikę, 
kr d kompanija tik mažu- 
pamažu įvestų tuos pageri
nimus darbininkams, per 
dvejus metus.

Quill tad apšaukė strei
ką “neteisėtu, anarchiniu 
bei kriminaliniu.”

Streikas sulaikė visus

miestinės važiuotės busus, 
gatvekarius, eleveiterių ir 
požeminių geleži nkelių 
traukinius. Jais iki streiko 
kasdien važiuodavo pustre
čio^ milijono žmonių, skai
tant išvažiavimus ir sugrį- 

• žinių s.

Vyriausias Maskvos rabinas 
smerkia daktaru sąmokslą 
prieš Sovietų vadovus

Maskva. — Vyriausias 
Maskvoje žydų rabinas So- 
lomonas šlifferiš aštriai 
smerkė $ešis žydus dakta
rus, kurie dalyvavo sąmok
sle vaistais nuodyti aukš
tuosius karinius bei politi
nius Sovietų 
do vu s..

Jis pilnai 
džią, kuri už 
tokius rusus 
gydytojus.

Rabinas ŠI if f er is užreiš- 
kė:

“Kas liečia žydus dakta
rus, tai jie kaltinami ne 
kaipo žydų tautos, žmones, 
bet kaipo nusidėję Sovietų

Sąjungos va-

pateisino vai
tai suėmė tris 
ir šešis žydus

Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tiej
7--------

DŽICRĖ JAU SPRENDŽIA 
VALDŽIOS SKUNDUS ' 
PRIEŠ 13 KOMUNISTU
Teisėjas atmetė protestą prieš, 
vienpusišką patvarkymą džiūrei

New York.
byla prieš
čiu komunistu buvo
duota džiūrei spręsti 
virtadienio popietėje.

^Federalis teisėjas
ward J. Dimock, perveda
mas džiūrei skundus, pasa-

Tęsiasi streikas miestiniu
*■> Į

Baltimorės darbininku
fc.

Naujasis New Yorko valstijos senatorius
Archibald, pirmutinis negras Į N. Y. senatą, teisėjo 
Schreiber prisiekdinamas.

Anglai areštavo 7 nacių 
vadus, kurie planavo 
užgrobt vakarų Vokietiją

Bonn, Vokietija. — Ang
lų karininkai suėmė 7 hit
lerininkus, kurie suokalbia- 
vo atkurti nacių valdžią 

■ Vokietijoje.. J . ..
Tie nacių vadai gaudavę

Būsimas gynybos sekretor. 
Wilsonas sako “sutraukęs” 
ryšius su General Motors

Baltimore, Md. — Jau 
trečion savai ten įstojo 
strekan 3,000 miestinių 
B a 11 i m orės darbininkų. 
Streikuoja mokyklų ir kitų 
ištaigų pečkūriai, sargai- 
džianitoriai, atmatų valvto- 
jai ir kt.

Dėl to užsidarė ir daugu
ma viešųjų mokyklų. Tad 
bandoma per televiziją leis
ti vaikams pamokas į na
mus..

Miesto majoro Thomo 
D’Alesandro valdžia neį
stengia. sulaužyti streiką, 
nors giriasi sušaukus 500 
streikierių atgal darban. *

“Sovietų Sąjunga yra pa
naikinus anti-semitizmą. 
Visi piliečiai yra lygiai tei- 
sam bei apdovanojami, ne
paisant tautybės ar religi
jos. Žydai veikia visose so
vietinio gyvenimo srityse. 
Daugelis jų neseniai buvo 
pagerbta ir garsiomis Sta
lininėmis dovanoms.”

Legionas reikalauja 
nerodyt Čaplino judžiy

Traukinys smogė i 
stotį Washingtone; 
sužeidė 50 žmonių

didžiosios Union 
Washingtone, su
jaugiau kaip 50

Washington. — Pennsyl- 
vanijos geležinkelio trauki
nys, bėgdamas 50 mylių 
per valandą, įvažiavo į pa
tį vidurį 
Stoties 
žeidžiant 
žmonių.

Elektrinis traukinio inži- 
nas, 150 tonų svorio, ir du 
vagonai pralaužė stoties 
grindis ir įsmuko į bagažo 
patalpą apačioje. Stoties 
viduryje buvo šimtai žmo
nių, bet paspėjo šalin pa
bėgti, apart* vieno, kuris 
sužeistas.

Kiti sužeistieji yra trau
kinio . keleiviai. Keletas jų

Hollywood, Calif. — 
Amerikonų Legiono vadai 
grūmojo pikietuoti teatrus, 
kurie rodys naująjį Čarlio 
Čaplino judį “Limelight.” 
Taip jie ir privertė tris 
Fox teatrus atsisakyti nuo 
to pusėtinai pažangaus vei
kalo rodymo.

Legionieriai stengsis su
laikyti jo rodymą ir kituo
se miestuose. Jie taip pat 
siunčia valdžiai reikalavi
mus užginti Čaplinui grįžti 
iš Anglijos. Vadina jį “ko
munistu.” ‘ s

Kuomet “Limelight” pir
mą kartą buvo rodomas 
Londone, tai net karaliaus 
šeimos nariai atvyko jo pa
matyti.

jos ir Argentinos organi
zacijų. Be to, H.# Šachtas, 
buvęs Hitlerio finansų mi- 
nisteris, tdri banką Dues- 
seldorfe, dabartiniame na
cių centre.

Tarp suimtų hitlerininkų 
yra šie:

Generolas Paul Zimmer
mann, aukštas Hitlerio 
Smogikų valdininkas.

Dr. Werner Naumann, 
asmeninis Hitlerio drau
gas, kurį Hitleris savo tes
tamente paskyrė busimuo
ju propogandos ministru 
po Goebbelso. Naumannas 
yra ir Šachto draugas..

Dr. Gustav Scheel, nacių 
studentų vadas, kurį Hitle
rio testamentas paskyrė 
busimuoju kultūros minist
ru.
Dr. Heinrich Haselmeyer, 

nacių studentų vadas Ham-

burge. Jis kartu su Hitle
riu 1923 metais Miuniche 
darė pirmąjį bandymą už
grobti Vokietijos, valdžią. 
Jis rašė knygas-apie vokie
čių “pranašumą” prieš vi
sas kitas tautas. >

Heinz Siepen, buvęs vie
tinis nacių vadas,' o dabar 
partneris Punktai plieno 
fabriko Solingene, vakarų 
Vokietijoj.

Dr. Karl Scharping, bu
vęs Goebbelso propagandas 
mi Misterijos pareigūnas..

Anglai-amerikonai iki 
šiol lęido naciams laisvai 
veikti. Dabai; ketina juos, 
suvaržyti todėl, kad naciai 
reikalauja paliųosuot vaka
rų Vokietiją nuo Amerikos, 
Anglijos ir Franci jos. Jie 
taip pat priešinasi ameriki
niam planui rekrutu©t vo
kiečių armiją ir įjungt ją į 
tarptautinę kariuomenę po 
amerikonų komanda. Bet 
išsivadavus vakarinei Vo
kietijai nuo okupantų, tai 
naciai žadai sudaryt galin
gą savistovią vokiečių ar
oniją.

General 
kor- 
tin-

ORAS. — Giedra, ve jis 
ir šalčiau.

sunkiai sužeista.
Tai buvo greitasis trau

kinys iš Bostono. Manoma, 
kad sugedo jo stabdžiai, 
todėl negalima buvo sulai
kyti, artėjant prie stoties.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -—.

Amerika gaudo Austrijoj 
saviškius kaip “šnipus”
Pavaro Sovietu amabasados narj Washingtone; sako, 
amerikiečiai šnipai išdavine ję jam karinius sekretus

Washington. — Kariniai 
Amerikos valdininkai Vie
noje, Austrijoje, suėmė du 
jsipilietinusius amerikie
čius, Otto Verberj ir Kurtą 
L. Pongerį. Kaltina juos 
už sąmokslą su Juriju V. 
Navikovu, Sovietų ambasa
dos sekrętorium Washing
tone. Sakoma, jie per Novi
kovą išdavinė j ę , Sovietų 
Sąjungai karinius. Ameri
kos sekretus.

Jungtinių "Valstijų val
džia gausio 15 d. todėl pa
skelbė Novikovą "nepagei
daujamu asmeniu irparei-

kalavo, kad Sovietų Sąjun
ga tuojau jį atsiimtų.

Kariniai Amerikos žval
gai ir FBI agentai taip pat 
kvočia daugelį kitų ameri- 
kiečių> tarnavusių įvairiose 
amerikinėse įstaigose Aus
trijoje. ■ ' .

Verberis ir Pongėris jau 
pargabenti kariniu lektiu 
vu iš Vienos į. Washingto- 
ną, kur bus teisiami kaip 
šnipai.

Jiedu, kilę iš Austrijos ir 
įsipilietinę Jungtinėse Val
stijose, tarnavo amerikinė
je armijoje laike Antrojo

i

kė dviejų valandų ir 20 mi
nučių kalba. v

Komunistų advokatas 
John T. jMcTernan tuojau 
įteikė teisėjui • protestą 
prieš “vienapusiškus pa
tvarkymus./’ kuriuos teisė-, ' 
jas toje kalboje davė džiū
rei. /

McTernan atžymėjo, kad 
teisėjas nutylėjo apie su
kurstyta įkarštį prieš ko
munistus. Teisėjas taip pat 
“nedavė džiūrei aiškaus į-/ 
sakymo — bešališkai spręs- ' 
ti visą bylą,” sako McTer
nan.
Elizabeth Gurley Flynn, ir 

12 kitų įžymių komunistų 
yra teisiami pagal Smitho , 
įstatymą, kad jie “darę są
mokslą varu nuversti Ame
rikos valdžią.” Tai polici
nis įstatymas mintims kon- M 
troliuoti.

Jie buvo tardomi jau per

Liudytojais prieš komu
nistus valdžia pastate 10 
brangiai apmokamų Šnipų, 
slaptosios FBI policijos 
agentų, tyčia įstatytų į ko
munistų Partiją, šnipinėto- 
jų prieš darbo unijas ir ki
tų panašių.

Komunistų advokatai 
protestavo ir prieš džiūrės 
palinkimą. Ji daugiausiai 
sudaryta iš poniškų vyrų 
bei moterų.

Teisiami yra šie:
Elizabeth Gurley Flynn, 

žymioji darbininkų veikė
ja; Pettis Perry, negrų va- . 
dovas; Alexander* Trach
tenberg, rašytojas, švietė
jas; Claudia Jones, Wm. W. 
Weinstone, George Bl. 
Charney, Betty Gannett, 
Alexander Bittelman, Al
bert Lannon, Louis Wein
stock, Arnold Johnson, Ja
cob Mindei ir V. J. Jerome.

pareiškė, jog, I 9 ir pusę mėnesius.

Washington. — Senato 
komitetas kariniais reika
lais auklausinėjo Charlesą 
E. Wilsona, kuri Eisenho- 
weris . skiria apsigynimo 
sekretorium (karo minist
ru). Bandė patirti, ar WiL 
sonas," ligšiolinis
Motors automobilių 
po racijos pirmininkas, 
ka tai vietai.

Wilsonas- 
besirengdamas valdinei tar
nybai, jis jau “sutraukė vi
sus ryšius s.u General Mo
tors, apart dviejų milijonų 
dolerių vertės Šerų (akci
jų)” toje milžiniškoje kor
poracijoje.

General Motors stato val
džiai daugybę tankų, kari
nių automobilių ir panašių 
įrengimų.

Apsigynimo sekretoriaus 
pavaduotoju Eisenhoweris 
skiria Rogerį M. Kyes, Ge
neral Motors vice-pirminin- 
ką. Kyes taip pat sakė se- 
natiniam komitetui “su
traukęs visus ryšius su Ge
neral Motors, apart $200,- 
000 tos korporacijos Šerų.”

Teigiama, kad komitetas 
užgirs Wilsona ir Kyesą.

Susikūlė 2 lėktuvai; 
pražudė 29 anglus

Malta. — Bedarant kari
nius pratimus ore, susikūlė 
vienas į kitą, du •lėktuvai, 
užmušant 29 Anglijos ka
riškius.

John F. Dulks žada 
daugiau negu sulaikyt 
Sovietus ir jų draugus

Tokio. — Netikėtai 
griūdamas sniegynas 
kalno gyvus palaidojo 
asmenų Hokkaido saloj 
ponijoj.

nu-
nuo

15

pasaulinio karo, Verberis 
buvo karinės žvalgybos lei
tenantas.

Amerikos valdininkai 
Austrijoj kartu suėmė ir 
kvočia Walteri Lauberį, ki
tą įsipilietinusį Amerikoje 
austrą.!

Visi trys, būdami Ame
rikos karo veteranai, lankė 
valdžios lėšomis universi
tetą Vienoje ir, sakoma, 
slaptai rašinėjo pro-sovieti- 
niams laikraščiams.

JohnWashington.
Foster Dulles, Eise.nhovye- 
rio skiriamas valstybės' se
kretorium, sakė Senato už
sieninių reikalų komitetui: 
— Negana tik sulaikyti 
Sovietų ir jų draugų komu
nizmą; taip pat reikia “iš
vaduoti” tautas, kurios pa
teko į sovietinę įtaką.
Senato komitetas pasišau

kė Dullesą patikrinti, ar jis 
tinka j valstybės, sekreto
rius. 1 '

Dulles ketino ypač pasi
darbuoti. kad “atkabintų” 
Kinijos Liaudies Respubli
ką nuo draugiškų ryšių su 
Sovietų Sąjunga.

Korėja. — peveik susto
jo karo veiksmai ant žemes.
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A. SNIĘČKUŠ APDOVA
NOTAS LENINO 
ORDINU.
Šių metų sausio 7 dienos 

Maskvos. Pravda rašo, jog 
Lietuvos Komunistų Par
tijos generalinis sekreto
rius, Antanas J. Sniečkus, 
tarybinės vyriausybės, nu
tarimu tano apdovanotas 
LerJno ordinu.
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^Vyskupo Larrain kalba.
. KATALIKŲ VYSKUPAS iš Čilės, Manuel Larrain, 
..aną dieną sakė kalbą’ Manizales mieste, Kolombijoje. 
Tarp kitko jis pasisakė, kad didieji dvarai turėtų būti iš
dalinti tiems, kurie neturi žemės.

* f

r... Sulyg vyskupu Larrain, nebus pasaulyj “krikščioniš
kos tvarkos” tol, kol vieni turės milžiniškus žemės plo- 
;tus, o kiti, kurie nori žemės ir jos. neturi, vargs ir ba- 

; (Jaus.
"Gerai, kad katalikų vyskupas stoja už dvarų išdalini

mą. Jis nepasakė, tačiau, ar tie dvarai tūri būti “išpirk
ti” a/ prievarta paimti ir išdalinti biednuomenei.

Bet, jeigu vyskupas Lorrain stoja už tai, kad dvarai 
.. butų išdalinti, tai ką jis mano apie fabrikus, — milžiniš

kus fabrikus., esančius vieno ar keleto asmenų rankose?
Jeigu sįoti už nusavinimą dvarų, tai reikia stoti ir 

sUvisuorneninimą fabrikų, kasyklų, geležinkelių ir 
fteikia būti logiškam. »

uz 
tt.

- Raugiau balsų!
-.- ..UŽ ROSENĘERGŲ gelbėjimą nuo elektros kėdės pa

sisakė'šimtai dvasiškių, šimtai profesionalų (kalbame 
apie amerikiečius), šimtai visuomenininkų ir, neklysime 
pasakę, jog milij. amerikiečiu vienokiu ar kitokiu būdu 

^' tarė už juodu savo žodį.
;”*'Tai, kas darosi pas mus, darosi ir visame pasaulyje: 
•"‘zhionės reikalauja Juliui ir Ethelei Rosenbergams gyvy- 

sutaupyti. i
-/ Įdomu ir tai,, kad, kaip pranešama iš Paryžiaus., visa 
.Prancūzijos spauda, tiek pažangioji, tiek konservatyvė, 
.pasisakė prieš Rosenbęrgų žudymą.
>> 'Rosenbergų reikalas yra prezidento Trumano ranko- 

* Sė. Ką jis darys?
./-Nejaugi j jis šitą tsip svarbų klausimą palikę Eisenho- 

? Weriui spręsti!
•y Kaip bebūtų, kiekvieno galvojančio žmogaus pareiga 

. siųsti prezidentui raginimus, kad jis išklausytų Juliaus 
•ir Ethelės Rose^bergų prašymą duoti jiems, prezidentinį 

A susimyĮėjimą. ,

Streikas Philadelphijoje.
• PHILADELPHIJOS važiuotės darbininkai sustreika

vo ir visas miestas tapo suparalyžiuotas.
>4 Streikuoją apie 10,000 darbininkų.

Šis streikas yra tuo įdomus, kad jis buvo pradėtas 
.prieš važiuotės darbininkų unijos prezidento Quill norą. 

rjQuill su savo pasekėjais buvo sudaręs su Philadelphijos 
. važiuotės priemonių savininkais sutartį ir pareiškė, jog 

-•ifcfreiko nebus.
:';- Bet štai, susirinkę darbininkai, apsvarsto tą sutarti ir 
.suranda, kad ji nepatenkina jų reikalavimų. Tuomet jie 
nutaria s.treikuoti.

-/-Nežiūrint to, kad Mr. Quill ši streiką apskelbė “lauki- 
&nės katės” streiku, jis tebesitęsia.
^;Tai parodo, kad nacionaliniai unijos vadai ne visuo- 

supranta, ne visuomet jaučia eilinių darbininkų no
ir jų reikalus!

«Nori televizuoti.
SENATORIUS TOBEY andai pasisakė, kad jis darys 

’’ viską ištyrimui New Yorko ir New Jersey uostuose pa
ir dėties.

Kaip žinia, šituose uostuose viešpatauja kriminalis
tai, susitarę su laivakroviu unijos viršininkais ir tūlais 
'’samdytojais., 
-“’Tyrinėjo juos New Yorko State Grime Commission ir 

‘dar tyrinės. Tą patį dalyką ryžtasi daryti ir senatims 
į , kdhiitetas.

'Bet senatorius Tobey dar sekamą pridėjo: senatinis 
tyrinėjimas turėtų būti televizuotas. Šis senatorius nori 
palinksminti publiką kriminalistų, kyšininkų, raketierių 

Puiriais.
.0 mums atrodo, jog tai nėra visiškai reikalinga. Už

tektų, jei senatinis .komitetas be televizijos spektaklio 
-•gerai ištirtų visą reikalą ir po to padarytų atitinkamus 

.. -/.'Žygius kriminalistams suvaldyti.
rL”Deja, nesitikime, kad iš tų tyrinėjimų būtų viąuome-• 
;iwi naudos. Mums atrodo, jog kriminalistai, kyšininkai, 
•rąketieriai siautės ateityje, po “tyrinėjimų,” kaip siau- 
dejo iki šiol.

New Yorko ir New Jersey uostuose reikalinga'gera 
darbininkų laivakroviu unija. Jei tokia unija čia būtų, ji 

-^ati sutvarkytų visus reikalus.
Žiūrėkime, kaip gražiai, kaip švariai tvarkosi- laiva- 

> krovių unija Pacifiko (San Francįsco jr kt.) uostuose,-— 
unija, vadovaujama žymaus darbininkų vadovo Harry 

4 --^Bridges.

NEGEISTINAS JIEMS
CHURCHILLAS

Dienraštis Vilnis rašo:
“Hearsto laikraščiai' ve-1

rodos irgi pakitėjo.
“Plėtimas karo Azijoj 

britams ypatingai negeisti
nas, nes gręsiai netekimu 
Hong Kongo, o gal ir Ma
lajas ir svarbiu punktų Pa- 
cifike. Britanijos žmonės 
nenori karo ir valdžia^ bijo 
rizikuoti.

“Dabartinė Churchillo 
misija dėlto buvo kitokia. 

. Amerikos reakcininkai dėl
to užtraukė visai kitą gies
mę apie jį.”

da vajų prieš Britanijos 
premjera Winston Chur
chill. Pats Hearsto sūnus 
tai pradėjo, o paskui pa
ims. jo samdiniai.

“Kiti reakcininkai irgi 
prastai kalba apie Chur- 
chillą.

“Kolumnistas Raymond 
Moley įspėja, jog Chur
ch illas buvo atvykęs ne 
pinigų gauti, bet pasukti 
savo pusėn J. V. politiką 
Kinijos klausimu. ' 1 .

“Churchillas, taigi, pasi
darė negeistinas.

“Keletas metų atgal, 
io kalbos Fulton, Mo., 
buvo branguolis visų 
merikos reakcininkų.

“Dėlko dabar' kitaip?
“Churchillo misija tada 

buvo kurstyti prieš TSRS, 
mobilizuoti karines, jėgas. 
Tuomet manyta, kad tik A- 
merikaVuri atomines bom
bas.

“Dabar jau aišku, kad ir 
TSRS jų turi. Taipgi ahel- 
nai Europoj dalykai paki
tėjo; o dar labiau pakitėjo 
Artimuose Rytuose ir Ara
bų pasaulyje. į

“Churchillo misija kaip

PO 
jis

I TEN IR ČIA.
Ka.nadiškis Liaudies Bal

sas rašo: j
“Komerciniai laikraščiai 

'vis verkia, kad Tarybų Są
junga apsirubežiavus gele
žine užuolaida ir nieko neį
sileidžia. Faktai, tačiau, ro
do visai ką kitą.

“Praėjusiais metais, ke
lios kanadiečių delegacijos 
lankėsi Tarybų Sąjungoj. 
Ekonominėj konferencijoj 
Maskvoje buvo keletas eko
nomistu ir ' iš Kanados. 
Lankėsi ukrainiečių, rusų 
ir kitu atstovai. O kaip t su 
Kanados užuolaida ? -

“Kiek laiko praėjo, kaip 
buvo pasiūlyta apsikeisti 
studentų delegacijomis ? 
Baisus skandalas prieš siū
lymą įsileisti keletą tarybi
nių studentų porai savai
čių. Du universitetai pa
grūmojo pasitraukimu iš 
studentų organizacijos, jei
gu studentai pasisakys tei
giamai.

‘'Tarybų Sąjungoj lanko
si šimtai įvairių delegacijų 
iš visų pasaulio kampų. O 
kelios gi delegacijos iš Ta
rybų Sąjungos lankėsi Ka
nadoje ar Amerikoje?”

Mrs. Mary Kitsmijlcr, 28 metų amžiaus, gyvybę palai
ko pagalba dirbtinių plaučių. Ją lovon paguldė.vai
kiškasis paralyžius keletas menesių atgal. Dabar ji 
jau gali juokauti ir kalbėtis su 6 metų amžiaus sūnum. 
Prieš josj, nelaimę jos vyras pareikalavo divorso, o vyro 
motina gąsdino ją išmosianti iš namų už nepajėgimą 
rendą pasimokėti. Jos kaimynai jai atėjo pagalbon ir 

pastatė naujus namus. Mrs. Kitsmiller gyvena 
Park Rige, III.

Iš Teisino Rūmų *

SKAITYTOJU BAI SAI
Nesiskaito su ponu 
Trumanu

Ponas ’ Trumanas neuž
ganėdintas ir jaučiasi, kaip 
kad būtų pažemintas.

Būdamas prezidentu, 
Trumanas jautėsi,turįs ga
lę ant'visko, jautėsi esąs 
visagalis. Jam nereikėjo 
atsiklausti kongreso, kad 
paskelbti Korėjai karą. O 
jei kas darė pastabas, tas 
buvo apšauktas komunistu.

Trumanas ėjo keliu, ku
ris buvo , nutiestas Wal- 
Stryto bankierių. Tačiau 
tas viskas p. Trumanui ne
pavyko, suklimpo ne tik 
pats, bet ir Wall-Stryto' 
b a n k ierius suklampino. 
Bankieriai matydami, kad 
Trumanas jau nepajėgia 
ištraukti juos iš tos klam
pynės, pasirinko kitą ir 
mano, kad šis tai jau tikrai 
juos išgelbės. Pasirinko mi- 
lita,ristą Ike.

Trumanas,atisakė kandi- 
datuot į presidentus, nes 
matė, .kad už ji žmonės ne
balsuos, ‘ tai prisišliejo prie 
mažesnio kandidato Se- 
vensono ir manė, aitsitiki- 
me, jei Stevensonas laimė
tų, tai Trumanas išlaikytų 
netik savo garbę, bet ir 
karjerą. Po nominacijų p. 
Trumanas Su Stevensonu 
leidosi meškerioti balsų, o 
Taftas su Ike, kad geriau 
vienam kitą apkirsti. Ikė 
išgalvojo-pasiskelbč, * kad 
jei bus išrinktas .preziden
tu, tai pats važiuos į Korė
ja užbaigti garbingai karą. 
Važiuos net pirmiau, n'egh 
bus įvesdintas į Baltąjį Na
mą. »' , •

Trumanui tas labai nepa
tiko, tad Ikę išvadino de
magogu, hipokritu, blofe- 
riu, neimančiu atsakomy
bės už savo kalbą. Mat

tai •Trumanas mane, kad 
nuo jo priklausys, jei norės., 
tai išleis, o jei ne, tai ir ne. 
Tačiau čia; tas' viskas ki
taip išėjo. Ikė visai nei ne- 
ntsiklausė Trumano ir iš
važiavo ų Korėją ir ne vie
nas, bet su grupe savo pa
tarėju, kad apžvalginėti pa
dėtį ir išdirbti planui dėl 
“garbingo užbaigimo” ka
ro Korėjoje, Wall-Stryto 
naudai.

Už dienos ar dviejų po 
Ikes, išvažiavimo į Korėją, 
įvyksta Amerikos bankie- 
rių. suvažiavimas New Yor
ke. Ten dalyvauja gen. 
MacArthuras, kurį Truma
nas atstatė nuo vadovavi
mo Amerikos karinių jėgų 
Korėjoj. MacArthuras kal
bėdamas suvažiavime pasa
ko, . ar gal pasigiria, kad 
turįs planą užbaigimui Ko
rėjos. karo. Pagal tą jo pla
ną būtų garbingai užbaig
tas , karas dėl Amerikos.

McieArthuras telegrama 
praneša Ikei apie savo pla
ną ir kokioj tai neaiškioj- 
formoj patarė laikyti slap
tybėje, pakol neparvažiuos 
į Jungtines Valstijai, o. kai 
parvažiuos, tai be jokių a- 
tidėliojimų laikyt konfe
renciją,' kad' galutinai ir vi
sapusiai* apdirbti planą, ir 
tik tada paskelbti viešai.
Prezidentas Trumanas iš

girdęs, kad gen. MacArthu
ras turi planą, bet jam ne
pranešė, o pranešė ateities 
prezidentui, labai supyko, 
ir dabar bara MacArthurą 
primindamas, kad dar nėra 
pasiliūosavęs nuo genero
lo atsakomybės,x ima $18,- 
000 Iš karų iždo, o paneigia 
prezidentą, aukščiausį ka
rinių spėkų valdoVą, o daro 
planus, su ateities 
dentu. v- ,

Prez. Trumanas.

Foley Square, N. Y. — Sau
sio 9-tą ir pirmoje sausio 12 
sesijoje kalbėjo 13-kos teisia
mųjų advokatas John T. Mc- 
Ternan. Jisai (vienas iš ketu
rių trylikai apginti advokatų) 
apgina Claudią Jones, Jacob 
Mindei, Alexander Bittieman 
ir V. J. Jerome.

Paskutinėje savo klientų 
apgynimo kalboje (dalis jo 
kalbos jau buvo išspausdinta 
pirmiau) McTernan parodė, 
kad valdžia negalėtų juos nu
teisti, jeigu vadovausis paro
dymais, o ne “pirktais apibū- 
nimais reikšmės” marksitinės 
-leninistinės literatūros. Jis į- 
spėjo džiūrę neatsidėti ant liū- 
dymo tokio Louis Budenz, ku
ris pats prisipažino gavęs 70 
tūkstančių dolerių už raštus 
ir liūdymus prieš ' darbininkų 
vadus komunistus.

■ Advokatas kreipė džiūrės 
domesį į tai, kad valdžia ko
munistus nori nuteisti už tai, 
ką rašė Leninas 1902 metais 
atsišaukime į Rusijos darbi
ninkus. Ten kalbama apie nu
vertimą Rusijos valdžios. Tas 
sakė advokatas, šiandieną 
mums nepritaikomas taip pat, 
kaip nepritaikomi mūsų isto
rijoje esamųjų Amerikos Re
voliucijos Minute Men’ų veik
smai.

Jis atmušė ir tą valdžios 
argumentą, būk komunistai 
“vartoja depresiją revoliucijai 
kelti.”-Jis parodė, jog Komu
nistų Partija ragino valdžią 
statyti namų projektus, plėsti 
prekybą su. užrubežiais ir im
tis kitų taikių žygių, kuriais 
būtų galima suteikti darbinin
kams darbo ir pagerinti liau
dies gyvenimą. Kad amerikinė 
partija taip seniai, kaip lp27 
metais, jau buvo aiškiai pasi
sakiusi savo, siekius vykdyti 
^ramiais, demokratiniais bū
dais.

Kalbamoji spėka darbinin
kų klasės diktatūroje, sakė 
jis, būtų teisėta spėka — spė
ka apsaugai tų įstatymų, ku
riuos visuomenė pasigamins. 
“Ar naujoji visuomenė galės 
tenkintis senaisiais įstatymais,! 
kurie teikia pelnus kompani
joms ir išnaudojimą darbinin
kams? Ar tais, kurie leidžia 
mokėti moterims mažiau al
gos už lygų darbą? Ar leis 
diskriminuoti negrus privati
nėje industrijoje? Ar leis nai
kinti farmų produktus tikslu 
pakelti kainas? žinoma, kad 
nauja valstybė, neleistų ją 
trukdyti tokiais įstatymais.

Naujoji visuomenė palaikys 
aparatą saugoti savo pasiga
mintiems įstatymams, kaip 
kad senoji turi aparatą palai
kyti saviesiems įstatymams, 
sakė' advokatas.

del 
vis-

Baigęs kalbą, Jis kreipėsi į 
d žiūrę su prašymu teisiamuo
sius išteisinti.

Paskutinis sakyti apsigyni
mo kalba buvo Pettis Perry, 
kuris apsigina pats save, 
rry, greta- kitko, sakė :

“Mes randamės čionai 
to, kad mūsų partija darė
ką supažinti su pavojingumu 
fašiz’mo. Mes esame.čia už tai, 
kad mūsų' partija visuomet 
kovojo už., stiprų, vieningą 
darbo unijų judėjimą. Mes e- 
same čionai dėl to, kad mūsų 
partija visuomet įrodė save 
čampijonui gynime negrų liau
dies teisių. Mes randamės čia 
dėl to, kad mūsų partija yra 
socializmo partija. . .

“Šis teismas yra karo teis
mas. . :”

1 ' t

Įkaltinimas, jeigu jis būtų 
tikrovinis, turėtų teisiamuo
sius ir Komunistų ,Parti ją kal
tinti dėl “kovos už geresnes 
gyvenimo ir darbo sąlygas A- 
merikos liaudžiai.” Turėtų 
kaltinti už tai, kad mes kėlė
me “plačius , protestus” prieš 
pastangas įkaitinti žmones už 
jų politines pažvalgas, kad 
mes priešinomės “neteisėtiems 
imperialistiniams karams.”

Toks turėtų būti oficialis į- 
kaltinimas. Toksai mums kal
tinimas būtų teisingas, pareiš
kė Perry, Jis klausė: “Dėl ko 
teismai pradėta dabar, kuo
met Smith Aktas jau 13 metų 
randasi įstatų knygose?” Ir 
jis pats atsakė, jog valdžia 
Smith Aktą pavartoja tik da
bar, nes skaito jį reikalingu 
sustabdymui .judėjimo prieš 
karą.

Perry priminė kelis bruožus 
iš savo partijos veiklos už ne
darbo apdraudą laike didžio
sios ekonominės krizės, prieš 
evikcijas, organizavimą darbi
ninkų h unijas, apgynimą ne
grų ir kitų persekiojamųjų. 
Kalbėjo apie paramą Ispani
jos liaudiečiams jų kovoj prieš 
fašizmą. Ir apie tūkstančius 
tų koniunistų, kurie padėjo 
gyvybę mūsų šalies kare prieš 
fašizmą lygiai taip', kaip 
kolno laikų komunistai 
kovojo prieš vergiją.

Jis toliau aiškino, .
marksizmo-leninizmo mokslas 
moko pažinti gamtą ir visuo-*' 
menę. Kad to pažinimas pa
gelbsti suprasti pakaitas vi
suomenėje. Kad tas mokslas 
nenugriaus kapitalizmo, jeigu 
pati istorijos tėkmė jo nenu- 
šluos. ?

Šiame teisme valdžia ragi
na d žiūrę uždraušti žmonėms 
visuomeniškai mintyti. Tai pa
našu . Scopes bylai, įvykusiai 
Tennessee valstijoje 1925 me
tais, kur mokytojas buvo tei
siamai už tai, kad jis dėstė 
evoliucijos teoriją, sakė Perry.

r Rep.

Lin- 
kad

kad

prezi-
didesnį’ jam pažeminimą, 
negu tais, kai jo duktė bu
vo

jaučia
pakritikuota;

Dzūko \ Vaikas

A.L.D.L.D. REIKALAI
Mokėkite Duokles!

1952 metai pasibaigė. 
Bet dar yra nemažai LLD 
narių, kurie nepasimokė j 
už 1952 metus duoklių. Cen- ~ 
tro Komitetas prašo juos 
visus — pasimokėti savo 
duokles kartu už li952 ir 
1953 metus..
Taigi prašome visus Drau

gijos narius—nieko nelau
kus tuojau mokėkite duok
les už 1953 metus. Jeigu 
kurie nariai del tam tikrų 
priežpščių neatsilanko į su
sirinkimus, tai kuopų val
dybos matykite tuos narius 
ir išrinkite duokles.
Kiekvieną metą daug dar

bo ir Draugijai išlaidų pa
daro tūlų narių vilkinimas 
pasimokėt duokles. Centre 
reikia jų vardai kopijuoti, 
siųsti kuopoms, tiems na
riams siųsti raginimai— 
vis tai darbas ir išlaidos. 
Mūsų organizacija negali 
užlaikyti žmones, kurie pa
švęstų visą arba nors pusę 
laikų organizacijos
lams. Centro Komiteto 
kretorius turi atlikti Drau
gijos darbus vakarais ir • 
savaičių pabaigoje, nes ki
tur turi dirbti. Mūsų Drau
gija CK Sekretoriui ir kny
gų rast, už darbą moka 
tik po $1.50 į dieną, tai su
prantama, kad reikia kitur 
dirbti pragyvenimui. Bet • 
mes atlikome ir atliksime 
derbą, tik prašome visų 
kuopu ir narių kooperaci
jos. Tuojaus mokėkite duo
kles ir siųskite į centrą. 

i

Jeigu kuris narys pamai
no gyvenimo vietą, tai tuo
jaus praneškite į centrą 
savo seną ir naują antrašą, 
kad jums butų “Šviesa' 
siunčiama nauju antrašu.

Pasistengkite gauti i: 
naujų narių į* Draugiją 
Dar galima vienur,- kitūr 
sutverti ir naujas kuopas, 
1952 metais susitvėrė dvi 
naujos kuopos. ^ Michigąno 
valstijoj apsigyveno *keli 
seni Draugijos nariai ant 
ūkės. Jie ten sutvėrė nau
ją kuopą, kuri dabar turi 
arti 30 narių*. Pittsburgh 
apylinkėje viena draugė 
pasidarbavo ir taip pat su
tvėrė naują kuopą. Tas pa
rodo, kad dar yra vietų, 
kur galima sutverti .Drau
gijos kuopas. Tik reikia 
progresyviams lietuviams 
pasidarbuoti, įvertinti mū
sų kultūros ir apšvietos 
darbą ir organizacijos 
svarbą. Bile reikale organi
zacijos ar knygų—kreipki
tės į centrą ir gausitė. pil
nas informacijas. . v ,
Ačiū už aukas!

: Draugijoj knygų ir 
švietos reikalams 
ąekamai aukų:

LLD 3-čia Apskr., per O. 
Giraitienę, Hartford $10.00*

LLD 103 kp., Hudson, 
per P. Vaitekūnas

Nikis ir Francis, 
Chicago

F. P. Malkaitis, 
ton

Po $2 aukavo: Anton 
na, Bulpitt, Ill. ir K. 
brose, Girardville, Pa.

Po $1 aukavo: J. 
kas, Rich. Hill, P. 
Grayland ir P. Jonikas, 
stoh.

Širdingai ačiū už a 
Prašome ir ateityje 
kultūros ir apšvietos 
pagal jūsų išgalę.

D. M.
, ALDLD CK

11Q-12 Atlantic 
Richmond Hill 19,

v

gavome

9.00
Pakai, 

5.00
Clin-
3.00

Mik-
Anu

Mu r mo

Sek

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Šeštądien 1953
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Ūkio ir kultūros augimas 
Lietuvoje,LlT€ RATU RA“ 

^bir Menas
Seni ir Nauji

Pereitais metais mes turėjome Lietu
vių Meno Sąjungos nacionalį suvažiavi
mą. O kiek vėliaus turėjome savikriti- 
kos, diskusijų, taikomų mūsų meninės 
saviveiklos gerinimui, paspartinimui. 
Būtų g-erai, kad su naujais metais mes 
nusiteiktume visus gerus tarimus suva
žiavimo ir gerus punktus savikritikos 
pravesti gyvenimam

Prisipažinsiu, kad per pereitus 3 mė
nesius negalėjau pilnai pasekti Vilnį, 
kurioj atspindi LMS Centro Komiteto 
veikla. Bet Kalėdų-Naujų Metų šven
čių proga pasinaudojęs, peržiūrėjau api-e 

'v, 3 mėnesių Vilnies numerius. Apie LMS 
juose medžiagos labai mažai, bet Centro 

^veiklumas jau galima pastebėti. Ypač 
^3 tai matosi iš dramos komisijos. Vienok 

dar verta padaryti keletą pastabėlių.
Man rodos nėra tikslu LMS Centro 

nepasisekimus svaidyti į “rytus” arba 
“vakarus”, o tai galima pastebėti net 
iš kelių* Centro veikėjų. Vilnyje (už lap
kričio 8, 1952) J. Misevičius rašo už L. 
M.S. Komitetą ir, mums rodos, padaro 
nedraugiškus svaidymus į rytiečius. Jis 

. rašo, kad LMS Centrui kritika atėjus 
“vis nuo rytiečių”, kad LMS Centras per
leista čikagiškiams su “didele skola”, 
kad dėlei rytiečių “didžiausio spaudimo” 
LMS Centras -leido žurnalą, kuriam bu- 

,vo lemta mirti. Misevičiaus kaltinimus 
rytiečiams pirmiau ar vėliau, gal ne 
taip stačiai, pakartojo ir keli kiti LMS 
Centro veikėjai.

Tai nėra sveika mūsų kultūrinei orga
nizacijai. Atrodo, kad LMS organizaci- 
joj būtų koki skirtumai, o taip nėra. -L. 

^£jM.S. pasisekimai ir nepasisekimai yra 
*^mūs viąų, kaip čikagiečių, taip ir rytie

čių. Tik skirtumas gal yra tas, kad ry
tiečiai vertina Lietuvių Meno Sąjungą 
kaipo rimtą kultūrinę organizaciją. M-es 

, manome, kad jos visuomeninis vaidmuo 
yra taip svarbus, kaip kitų kultūrinių 

- .organizacijų ir mūsų laikraščių, todėl ji 
nėra koks biuras, bet turi būti veikli or
ganizacija. Tad ir jos darbai reikia at
likti ne nuo kitų organizacijų atliekamu 
laiku, bet pačiu pirmuoju.

Todėl, draugai, jūsų- nuolatinis pasi
teisinimas, kad “laiko nėra”, kad “duo- 

' nutė reikia užsidirbti” ir kitų organiza
cijų .darbai atlikt, nepateisina Meno Są
jungos neveiklumą.

Na, kad ir apie “didelę skolą”, tai vėl 
-nedraugiškas ir netikslus šūvis, 
pirmiau V. A. rašė
do LMS Centrą čikagiečiams su skolo
mis, o dabar Misevičius tiesiai pabrėžia, 
kad čikagiečiai pasiėmė LMS Centrą “su 

H didele skola”.
Gerai, kad dar iki šiol buvo išlaikyta 

kopija LMS finansinio raporto už 1946 
Mmetus. Tą raportą būtų galima ir spąu- 
^doje paskelbti. Užbaigus darbą, visas L.

Kiek
rytiečiai perlei-

■y i Išeivio rauda
r benoriu aš mirti krašte svetimam, 

Už jūrų plačiųjų, toli nuo tėvynės. . 
Aš noriu sugrįžti šalelėn savon, 
Į mano tėvų žemę, kur mūs bočiai 

gyveno.
Sesutės ranka ten mane apkabins, 
Jai ašara gaili iškris;
Iš didelio džiaugsmo svečius suvadins, 
Dienelė linksmesnė prašvis.I

Aušra, kai teka, jau lakštutė giedos 
Taip graudinančią ryto giesmelę;

Gegūtė atlėkus prie lango kukuos 
Ant nusvyrusių beržo šakelių.
Saulė kai leidžias — jaunimas dainuos, 
Dainų aidas miškuose skambės;

. Braškančioms pušims ant kalno 
siūbuojant

Šimtai ten paukštelių čiulbės.
Numiręs ilsėsiuos aš beržynų kapeliuos, 

E ' Lietuvis — ten mane aplankys; "
Ant kapo sodintos žydės man gėlės, 
Ir gėdulos himną man giedos vieversys.

I S. Gimbutas:
Argentina, 1952 m.

LMS reikalai
M.S. inventorius persiųsta čikagiečiams, 
taip pat ir kopija finansinio raporto.. 
Su raportu pasiųsta balansas $408.97. 
Tai ne skola, bet cash. Pasiųsta tuolai
kinio sekretoriaus, L. Joniko, adresu.

Dar daugiau galima pasakyti. LMS 
nacionalio festivalio įplaukas ir išlaidas 
kontroliavo patys čikagiečiai. Visi vaka
rai buvo bizniški, programa' turėjo skel
bimų. Senasis LMS Centras padengė sa
vo delegatų ir veikalo “Prieš Srovę” ak
torių lėšas ir keliones. Tai viskas yra fi
nansiniam LMS raport-e už 1946 m.

Bet mes dar ir šiandien nežinome ir 
-raporto neturime iš LMS nacionalio fes
tivalio. Mes nežinome, ar tas festivalis 
davė pelno ar nuostolių. Žinoma, čia nė
ra primetimas čikagiečiams, bet faktas. 
Mes žinome, kad čikagiečiai labai daug 
dirbo, kad tas festivalis būtų tokiu, ko
kiu jis buvo.

kad toks 
informato- 

Ji išleisdavo c.

Kas galima pasakyti apie LMS žurna
lą? Kas čia kaltas? Kuomet LMS Cen
tras paskelbė, kad leis žurnalą, mes, ry
tiečiai, laikėme mitingą. Tame mitinge 
LMS Centro pozicija buvo rimtai kriti
kuojama, bet mes nutarėme reikalą rem
ti, mes nekaltinome LMS Centrą.

Cleveland© LMS suvažiavime rytiečių 
delegacija darė spaudimą leisti ne spaus
dint^ žurnalą, bet Budetiną, panašų, ko
kį tuo laiku leido LMS 3-.čia apskritis. 
Mes jau turėjome patyrimo, 
Biuletinas' labai praktiškas 
rius ir organizatorius.
veik viena LMS 3-čios apskrities sekre
torė Mildred Stensler 
dinamas mimiografu.
nuodavo veik tik popierą ir rašalą, 
mes siūlėme ir LMS Centrui.

Kaip matome, jei LMS Centras būtų 
laikęsis rytiečių patarimo, tai būtų iš
vengta dar vieno žurnaluko mirties.

Jis buvo spaūs- 
Jo išleidimas kai- 

Ta

M-es randame Vilnyje (lapkričio 5, 
1952) to paties draugo pastabėlę apie 
LMS Centro santikius su vienetais. Vėl 
klausia, “ ar randasi bent viena kuopa 
ar choras rytuose, kuris bent kiek turė
tu reikalą su centru?”. <0 todėl vienetai 
neturi reikalų su LMS Centru, kad pa
tys “apskritys daro savo centrus.” Tad 
Misevičiaus nuomone, reikia baigti “kri
tikuoti centro komitetą, o atsukti akis 
ant vienetų”, kad duoklės būtų sumokė
tos, “kūriniai būtų perkami iš centro”. 
Ir tas draugas daro išvadą, kad kol vie- , 
netai “darys savo kūrinius, kol pas vie
netas bus supratimas, kad joms centras 
nereikalingas, centras ir bus niekas dau
giau, kaip tik vienetą.”

Kaip matome, tai J. Misevičius patie
sė LMS Centro kortas ant stalo. Ir čia 
mes turime didelį “bet”. Žinomai kad 
vienetai privalo kooperuoti su centru, 
kad reikia sumokėti duokles. Bet ar Mi
sevičius ir kiti LMS Centro Komiteto 
nariai žino, kad tos visos citatos iš Mi
sevičiaus straipsnelio byloja' prieš patį.

' Centro Komitetą?- ■ 1
* Pirma, vienetų svarbiausia reikalas, 

tai sezonui programa —' veikalai, dai- 
. nos. Jei Centras neturi, ką pasiūlyti' 
vienetų programai, jo.ryšiai su vienetais 
puola. Na, drauge Misevičiau, jei per
žiūrėjus 3 mėnesių Vilnį meninės savi
veiklos laikdtarpio, nesiranda nei vieno 
pasiūlymo vienetų programai, mei vieno 

t veikalo, rekomenduojamo vaidinimui, 
nei vienos sugestijos, kas Vaidinti, kas 
dainuoti, tai kaip jūs galite’tikėtis gerų 

•> santikių? Tai koki, pagaliau, kūriniai 
gali būti perkami iš Centro? Kodėl jūs 
neparašote, ką turite vaidintojams, cho
rams pasiūlyti?

- ’ Antra, kaip apskritys padaro “savo 
centrus”? Jie palieka centrais tik savo* 
veiklumu, o tikro centro neveiklumu. 
Operečių nėra, naujų dainų nėra, scenos 
veikalų nėra.. Taip buvo bent per pasta
ruosius du metus^ Rytiečių Aidas, ačiū 
jo sugabiai mokytojai ir jos talkinin
kams, pastatė “Street \Scenes.” Tai bu
vo įdomus spektaklis. Ar davė bęnt ką 
panašaus LMS Centras? Ne. Ir tai at
sako į klausimą, kodėl vienetai gaminasi

Sunku ąrti apžiūrėti meninį paveiks
lą. Kad geriau jį pamatytumei, reikia 
pasitraukti keletą žingsnių nuo jo. Ir 
tada iš tolo pamatysi, kaip ėmė žaisti 
spalvos, kaip Tryškiai, reljefingai iškilo 
paveikslo- detalės, kurios arti rodėsi gru
biais tėpiais. -Šitaip būna ir gyvenime. 
Kai kasdien eini pro statybos pastolius, 
palei pat statomus namus, sunku būna 
žvilgsniu aprėpti visą paveikslo pilnu
mą. Bet štai kartą eini rytą iki ma
žiausių smulkmenų pažįstama gatve ir 
jauti, kad ji tapo kožkokia kita, kažkuo 
pasikeitė. Pasirodo, nuimti pastoliai 
nuo statomo namo. Išvyko statybinini- 
kai, padovanoję rpieStul dar vieną na
mą. Ir tu sustoji tartum užkerėtas. At
rodo, kad šis žmonių rankų kūrinys at- 
siradų per vieną naktį, burtininko lazde
lės mostelėjimu. Apsidairęs aplinkui 
matai, kaip naujasis namas papuošė gat
vę, kaip organiškai jis įsijungė į miesto 
ansamblį.

Žiūri į naująjį namą, ir tave apima 
atsiminimai. Juk šioje vietoje dar prieš 
metus juodavo baisūs, juodi fašistų su
sprogdinto pastato griuvėsiai. Nelygi
nant mirties simboliai jie primindavo 
apie baisųjį niokojimąjį karą. Ir štai jų 
vietoje išauga nauji namai. Per poka
rinį penkmetį Lietuvos miestuose atsta
tyta daugiau kaip vienas* milijonas kva
dratinių metrų gyvenamojo ploto, atsta
tyta ir pastatyta 14,500 gyvenamųjų na
mu kaimo vietovėse, u-

LMS News and Views
By Mildred Stensler >

Upon Reading The “Vilnis” Almanac 
' For 1953

Every years end since I’ve started 
writing this column, I have received a 
complimentary copy of The Almanac 
issued by the Chicago Daily newspaper, 
“Vilnis”. This time the Almanac camę^ 
in the middle of the holidays and I was 
able to spend one whole uninterrupted 
afternoon leaping through, its pages. I. 
can now strongly recommend an hour 
or two with this Almanac to all.

I have never heard or seen used be
fore the Lithuanian names for the cyc
les of the moon, but the “Vilnis” Alma
nac tells me that “Delčia” is the last 
quarter, “Jaunutis” the new moon, 
“Priešpilnis” the 1st quarter and “Pil
natį”' the full moon. Well, what do you 
know?

Then-reading further I found listedsa 
calendar of past events , that furnished 
some very interesting facts like:

March. 4, 1863 — Cerfdom was abo
lished in Lithuania.

April 5, 1579 — First public school 
opened in Vilnius.

April 30, 1904— The right to a free 
Lithuanian press won back from/ the 
Russian Czar.

May 2, 1947 — Peter Cvirka, eminent 
writer died.

June 28, 1932 — Lithuania’s most 
famed poet Maironis dies.
""August 23, 1865 — Czar forbade 
printing in the Lithuanian language.

' November”!9, 1899 — Dr. Vincas Ku
dirka, author of the Lith. hymn dies at 
age of 41.

The next: hundred or more, pages of 
the Almanac I noted were/devoted to li
terary writings, poetry, stories, -essays 
and informative articles of prominent 
people and great events.

Dr. A. Petrick writes a very scholarly 
article on “Živilė” — historical legend 
or .fact. Roy Mizara contributes a study 
of th-e great Persian physician and ’phi
losopher, Avicenna, who lived 1000 years 
ago and is now considered one of the 
greatest men. Even in thdse days before 
the printing press, he was able to write 
100 books and an encyclopedia, of all 
sciences except mathematics. Some

kūrinius, Ir tai bus,tol, kol'LMS Cent
ras he kelią rodys, Į/et eis paskui viene
tus. Bus tolei, kol jūs sėdėsite tik “ant 
sargybos”, kad “parašyti veikalai būtų 
tinkami,” o nieko daugiau nedarysite 
paruošimui repertuaro. Kazioni įsaky
mai per spaudą mažai pagelbės šiam rei
kalui. n " \

V. Bovinas.

Neseniai visi tarybiniai žmonės, 'o 
drauge su jais ir lietuvių tauta, minėjo 
savo didžiąją; šventę — čįidžiosios Spa
lio socialistinės revoliucijos 35-ąsias me
tines. Kaip ir visuomet švenčių dieno
mis, miestai ir kaimai buvo* šventiškai 
papuošti.

Bet, tur būt, pats aiškiausias, pats 
brangiausias Vilniaus, Kauno, Šiaulių, 
Klaipėdos, lygiai kaip ir kitų respubli
kos miestų papuošalas buvo naujieji fa
brikų ir gamyklų,, mokyklų ir gyvena
mųjų namų korpusai. Kaip tik šiose 
naujosiose statybose vaizdžiau, negu ka
me nors kitame, pasireiškia socialistinio 
miesto bruožai, apčiuopiama jausti Lie
tuvos rytojus.

Trumpą laiką prieš šventę Vilniuje 
buvo paleistas veikti “Pergalės” kondi
terijos fabrikas. Per pačius pirmuosius 
savo egzistavimo metus jis konditerijos 
dirbinių pagamins daugiau, negu visi 
Lietuvos konditerijos fabrikai buržuazi
nės santvarkos laikais pagamindavo per 
rlešimt' metų. Prie šitokio užmojo mes 
tarybų valdžios laikais jau spėjome pri
prasti. “Pergalės” statyboje mes išvy
dome ne tik šią dieną — tam tikru laips
niu ji atskleidė mums ateities uždangą. 
Kuomet vyriausybinė komisija atvyko 
priimti naujosibs įmonės ir gyrė staty
bininkų darbą, vienas iš darbininkų pa
sakė: »

(Tąsa 4-tam puslap.)

Pittsburgh, Pa.
Kas veikiama LDS kuopose 
ir apskrityje?

Įžengus į 1953 metus 
LDS 8-tos Apskr. komitę^ 
tas pradeda rūpintis LDS 
kuopų veikimu ir naujų na- 
rių įrašymu. Jis kviečia 
LDS veikėjus ir kuopų val
dybas imti šios brangios 
organizacijos darbo atsa
komybę.

1952 metais, Apskrities 
komitetais pradėjo smar
kiau veikti ir padarė įapne 
veikime progreso. Jis padė
jo sutvirtinti LDS .kuopas. 
Šiais metais, manau,"jis 
taipgi smarkiai darbuosis 
LDS labui.

Dabar svarbiausias dar
bas — tai naujų narių įra
šymas. Kitas darbas —tai 
ruošimas parengimų kuępų 
naudai. Jei kur negalima 
didelių parengimų, tenka 
pasitenkinti ir mažais,' bet 
vis reikia veikti. Vasaros 
metu geriausia rengti pik- 
nikus-išvažiavimus ar kito
kias pariukes__

Štai geras pavyzdys iš 
pereitų metų parengimų. 
Apskritis turėjo du parėh- 
gimus ir abu buvo sėkmin
gi. Padaryta gražaus pel
no. Dėlto ir šiandien aps
krities iždas gerai finansi-

scientists claim the quatrains ascribed to 
Omar Khayyam were in truth written 
by Avicenna.

In another article signed “R-as” I 
learned of the true talent that was Salo
mėja Neris, Lithuania’s greatest woman 
poet. As the, author pointed out, so ma
ny poems written by this woman have 
been set to music and are ’fast becoming 
the people’s folk sohgs, that we are apt 
to forget their original origin in the 
heart of-this one woman, Salomėja Ne
ris/ , . .

Then followed articles on current af
fairs, like what is the truth behind the 
Excess afid Excise Taxes, a look at our 
neighbor Brazil below the equator, and 
some laughs between the more serious 
material. I liked the counter boast of 
the Chicagoite who, listened to the boast
ing Texan proclaim that his state" was 
so big that if you entered a train at one 
erid of the state and rode for 24 hours 
you would still be in Texas, calmly 
shrugged it off as nothing and added, 
“In Chicago sometimes it takes a street
car that long to get across the city.” 
(How well I can remember .that).

But, being of course interested in mu
sic and just recently having read of the 
announcement made by the N. Y. Met- 

x ropolitan Opera Association that 
$1,500,000 must be raised by th-e public 
to keep the Opera going, I was particu
larly impressed by th-e article in the Al
manac about how the La Scala Opera 
House in Milan Italy is governed.

'The. writer, Who signs himself as “Mu
zikas”, explained that this famous Opera 
Co. is a collective project with all sing
ers, musicians, technicians etc. as mem
bers. It is governed by > a council con
sisting of some members from the col
lective and the rest from city of Milan’s 
political administrative body.

Since the town itself has a progressive 
government, it falls that the Opera Co-, 
is likewise a progressive institution ca
tering to all the people. For example: 
One out of every four operas are played 
to a working class audience who receive 
their special tickets from their Unions, 
cultural clubs, choruses etc. The La Sca
la Opera Co. also has its school where 
students are admitted under scholar
ships accorded for their merit.

And so on and on throughout this little 
Almanac are many other facts and fig
ures, some of them just of passing in
terest, others worth whilę pondering— 
and all well worth many times the 50c 
asked by the -publishers for this wonder
ful little almanac-calendar. Why don’t 
you send for a copy today!

niai stovi. O kada rengė- . 
me, tai buvo draugų <ir 
draugių, kurie sakė, kąd 
bus bevertis darbas, nebus- 
naudos. O išėjo visai kitaip.

Antras, pavyzdys. LQSx 
157 kuopa gyvuoja mažoje 
lietuvių kolonijoje, Cuddy, 
Pa. Ji surengė dvi vakarie
nes ir abu parengimai buvo 
sėkmingi, žmonių dalyvavoz 
gražus, būrelis ir. laikas 
smagiai praleistas, ir > pelno 
pasiliko.

Trečias pavyzdys J'r la
bai įdomus. Courtnčyj Pži., 
LDS 105 kuopa surengė 
pikniką. Buvo visai ruduo. 
Bet pasekmės, buvo geros 
ir pelno padaryta.

Tai pasirodo, jog tik vei
kiant galima turėti geras 
pasekmes.
LDS 160 kuopa 
pasistatė namą

LDS 160 kp., N. S. Pjtts- * 
burgh,-gyvuoja labai gerai. 
Jos komitetas susideda iš 
jaunų žmonių. Komiteto 
pirmininku yra E. Norkus. 
Jam*padeda kiti jauni veik
lūs nariai ir. J. K. Mažiuk- 
na ir Julius Šimkus, dabar
tinis. gaspadorius.

Pereitais metais pradė
tas, statyti LDS 160 kuopos 
klubui namas, d dabar jau 
baigiamas klubais įrei]Lgti. 
Neužilgo bus atidarytas. 
Tai gražus šios kuopos pa
sidarbavimas.

Serga Stasys Taraila, 
LDS 37 kuopos pirminin
kas, Randasi Presbiterionu \ 
ligoninėje. /

Draugas Taraila yra se
nas Wildermingo veikėjas. 
Jis veikė LDS ir lXD 
kuopose. Linkiu jafn grei
tai pasveikti ir vėl prie 
prie mūsų veikimo stotį

J. Mažeika,
LDS 8 Apskr. pitųi.

Eisenhower daro repeticijas 
prezidentinei savo kalbai
New York?— Gen. Eisen- 

howeris perskaitė savo ski
riamiems ministrams kai-' 
bą, kurią sakys sausio 20 d. 
Washingtone, savo įkurtu
vėse kaip Jungtinių Valsti
jų prezidentas. Prašė jųjpa- 
tarimų bei pataisymų. ’*< 7 

(Jaunoji Anglijos kara
lienė Elzbieta kasdien daro 
repeticijas būsimam savo 
karūnavimui.) „ ■

3 pušl.-Laisvė (Liberty) -Šeštacįien., Sausio-Jan. 17, 1963



A Woman Walks
(For Ethel and Julius Rosenberg)

■I'. ■

Ūkio ir kultūros augimas
Lietuvoje

(Tąsa nuo 3 puslapio)

. — Mes negalime dirbti blogai. Kiek
vienas mūsų žinojo, kad mes statome fa
briką, kuriame žmonės dirbs ir esant ko
munizmui.

Štai jausmas, kuris kūrybiniu entu
ziazmu apšviečia poeto ir mūrininko, 
metalisto ir mokslininko darbą. Kiek
vienas jų žino, kad savo darbu jis priar
tina rytojaus dieną, šviesiąją komuniz
mo dieną.

Daug, labai daug nuveikta visose Ta
rybų Lietuvos liaudies ūkio ir kultūros 
išvystymo srityse. Nepavydėtiną paliki
mą gavo tarybų valdžia iš buržuazinių 
Lietfuvos valdovų. Smulki, pusiau na
minės gamybos pobūdžio pramonė, o ir 
jos didesnė dalis priklausė užsienio fir
moms; sunykęs, į vienkiemius susiskai
dęs žemės ūkis; tūkstančiai neraštingų 
ir dešimtys tūkstančių mažaraščių. Ir 
čia dar hitlerininkų užpuolimas, barba
riški, žiaurūs miestų ir kaimų griovi
mai. Atrodė, kad prireiks dešimtmečių 

v karo žaizdoms užgydyti, miestams at
kurti. Bet praėjo vos septyneri metai, o 
jau seniai pralenktas prieškarinis pra
monės produkcijos gamybos lygis. Jau 
1950 metais, pokarinio penkmečio pabai
goje, buvo pagaminta 87 procentais dau
giau pramonės produkcijos, negu prieš
kariniais, 1940 metais. Iš naujo atsta
tyti Šakiai, Vilkaviškis ir kiti miestai, 
kuriuos okupantai buvo visiškai sudegi
nę. Iš degėsių ir griuvėsių pakilo Vil
nius ir Šiauliai, Klaipėda ir Kaunas. 
Per pokarinio penkmečio metus Lietuvo
je buvo pastatyta ir atkurta daugiau 
kaip 190 stambių pramonės įmonių.

Buržuazinės santvarkos laikais Lietu
voje nebuvo tokių profesijų, kaip turbi
nų gamintojas, staklių gamintojas, da
žymo aparatūros meistras arba tiksliau
siųjų elektros prietaisų gamybos meist
ras. Dabar šitos profesijos yra masi
nės. Svarbiausiomis pramonės šakomis 
Lietuvoje tapo turbinų gamyba, staklių 
gamyba, laivų statyba, elektros prietai
sų gamyba. Per pokarinius metus ne tik 
pastatyta turbinų gamykla Kaune, stak
lių gamykla Naujojoje Vilnioje, elektros 

r mašinų gamyklos Vilniuje, laivų statyk
la Klaipėdoje, bet ir parengti gausingi 
aukštos kvalifikacijos kadrai, kurie ap
tarnauja šias gamyklas. Tai įgalino 
penktojo penkmečio plane numatyti to- 
Jiau vystyti šias pramonės šakas Lietu
voje.

* Didžiuliai pakitimai įvyko Lietuvos

kaime. Apie susiskaidžiusį, individuali
nį žemės ūkį teliko tik nemalonūs prisi
minimai. 96,2 procento Lietuvos vals
tiečių ūkių jau susijungė į kolūkius. Ko
lūkinė santvarkai laimėjo galutinę ir vi- ■ 
sišką pergalę. Užauginti gausius der
lius, išvystyti visuomeninę gyvulininkys
tę kolūkiams padeda galingoji tarybinė 
technika. Lietuvos kaime tapo masines 
tokios profesijos, kaip traktorininkas, 
kombainininkas, elektrikas, mechanikas, 
pūkštančiai sudėtingų mašinų jau da
bar įdirba kolūkių laukus, o pagal Tar. 
Sąjungos Komunistų Partijos XIX su
važiavimo nutarimą MTS tinklas respu
blikoje bus dar labiau praplėstas, o ma
šinų skaičius jose žymiai padidės. Ko
lūkinė santvarka įgalino įsisavinti dau
gelį seniau apleistų žemių, praplėsti pa
sėlių plotus, imti pulti pelkes—šią am- ♦ 
žinąją Lietuvos valstietijoj rykštę. XIX 
suvažiavimo direktyvose numatyta įvyk
dyti Lietuvoje didelius melioravimo dar
bus, nusausinti pelkes.

Kolūkiuose vyksta stambi sandėlių, 
gyvulių fermų ir elektrinių statyba.

Didelės permainos įvyko kultūros sri
tyje. Dabar kiekviename rajone, maši- 
nų-traktorių stotyje leidžiami laikraš
čiai, o vien respublikinio “Tiesos” laik
raščio tiražas yra didesnis už visų Lie
tuvoje buržuaziniais laikais ėjusių laik
raščių tiražus. Dvigubai daugiau, pa
lyginti su 1945 metais, spausdinama 
knygų lietuvių kalba. Likviduotas ne
raštingumas, sėkmingai įgyvendinamas 
visuotinis septynmetis mokslas, o nauja
jame penkmetyje, Vilniuje, Kaune ir ki
tuose sričių miestuose bus įvestas visuo
tinis vidurinis mokslas. Daugiau kaip 
dvigubai padidės studentų priėmimas į 
respublikos pedagoginius institutus. Iš 
viso Lietuvos aukštosiose mokyklose da
bar niokosi 4 kartus daugiau studentų, 
negu buržuazinės santvarkos laikais. Žy
mūs laimėjimai yra pasiekti literatūros, 
meno ir mokslo srityje. Apie tai liudija 
kasmetinis Stalininių premijų suteiki
mas lietuvių kultūros veikėjams.

Daug, labai daug nuveikta. Bet ypa
tingai džiugu žinoti, jog rytoj bus nu
veikta dar daugiau. Nėra, tur būt, res
publikoje žmogaus, kuris nežinotų apie 
partijos XIX suvažiavimo nutarimus, 
kuriais nekalbėtų apie juos su pasidid
žiavimu. Juk šiuose nutarimuose yra 
išreikšti kiekvieno mūsų šalies darbo 
žmogaus gyvybiniai interesai.

P. Giedraitis.

In Ossining, between, grey walls
Under a square of rain-black sky,
A woman walks alone—
Ethel Rosenberg, partisan of peace,
Torn by sharp Wind and the nearness of death
And heart-htinger for her two young sons,
Yet sustained by the will to endure /
And the thought of the pe'ace-blossomcd world that will come 

' Ethel Rosenberg walks—
Tiny in body,- yet stepping so tall,
Dear friend and sister to us all.

II
Not many yards away,
Though seperated by stone and steel,
Her husband Julius paces his grim cubicle,
One with her in flesh and spirit,
In the love, of man and'the will for peace,
The thought of their two sons,
The close knowledge of death

And the courage.that conquers fear;
Locked away from her, yet near.

Ill
Listen,
You who walk unhindered on the streets,
Do you think you can live if these two die,
Julius and Ethel Rosenberg?
You who go to work on the bus each morning,
Who drink beer at your kitchen table on Saturday night,

Or watch T-V, t - /
Who tuck your own children in bed with a song,

Do you think you are free?
If you ever marched on a picket line
Or signed a petition,
If you ever spoke up for peace or for civil rights,
Or Sang “Solidarity,”

If you’re a Negro, if you’re a Jew,
You, too, can be called a spy, and as Hitler knew
If these die, so can you.

While Ethel walkk in the death-house courtyard
Under the rain, ’
Suddenly out of the bitter sky
Comes a whirl of beating wings
And a dove, sweet bird of peace
Hovers Jbeside her.
The tortured mother reaches out her hand

With a crumb of bread—
As the white bird eats, she is comforted.

And now she stands there, lifting her head
To hear t • ' •
A song, far off at first, that ends in a shout
From the throat qf millions. Earthquake loud,
It shakes the prison walls: ,

“JULIUS'AND ETHEL ROSENBERG MUST NOT DIE!”
Is your voice among them? It is not too late 

To join that deathless cry.
• . ’ —ANN RIVINGTON.

Montello, Mass.
Mirė trys lietuviai

Laisvėje buvo rašyta, 
kad mirė Charles Rowkis, 
palikęs du brolius Detroit, 
Mich. Turi but: Peter Ro- 
kis Ramulus, Mich., ir 
Frank Rowkis, Lincoln, 
Mich,

Velionis paliko nemažai 
turto. Jis pritarė darbinin
kiškam judėjimui, skaitė 
dienraštį Laisvę ir paau
kodavo. Butų gerai, kad 
minėti broliai atsimintų jo 
idėjas ir iš jo turto kiek 
paskirtų d a r b ininkiškai 
spaudai.

—o—
Gruodžio 27 d. staiga mi

rė savo jarde Izidorius 
Buividas, 78 metų amžiaus. 
Seniau jis yra skaitęs Lais
vę, priklausė prie Lietuvių 
Piliečių Klubo ir St. Roko 
Pašalpinės Draugijos.

Paliko nubudime savo 
žmoną Magdeleną (Mačiau- 
skiutę), tris sūnus., 4 anū
kus, sesutę Beatrice, švoge- 
rį Joną Mineikius ir jų 
dukteris. Palaidotas Melro
se kapinėse sausio 6 d.

—o—
Po trumpo sirgimo mirė 

Laisvės, skaitytoja Anne 
Čerkasienė, Dominiko žmo
na, 63 metų amžiaus. Pri
klausė prie Vienybės Pa
šalpinės Draugijos.

Iš Lietuvos paėjo nuo 
Laukuvos parapijos, Ta
uragės apskr. Šermeninę 
puošė daug gyvų gėlių.

Palaidota Melrose kapi
nėse. Paliko nuliūdime sa
vo vyrą, gimines, . daug 
draugių ir draugų.

G. Shimaitis.

Wilmerding, Pa.
Linksmai sutikome 
Naujus Metus
Laisvės Draugija suruošė 

parengimą gruodžio pasku^į^ 
tinę dieną, kad palydėti se-. 
nuosius metus ir pasitikti 
naujuosius.. Moterys susine
šė skanių valgių ir gėHmų. 
Linksmai sulaukėme Nau
jų Metų. O kurie nenorėjo 
su mumis dalyvauti, tai 
per langą žiūrėdami, kai 
einame į salę, pavydėjo.

Stasys Taraila dabar 
serga. Jis kasmet duodavo 
moterims po galioną vyno. 
Dar tebeguli ligoninėje. 
Moterų Laisvės Draugija 
linki Stasiui greitai pa
sveikti.

Laisves skaitytoja.

IšUĖfŪVOS
Pionierių rūmuose

VILNIUS. — Gedimino kal
no papėdėje stovi Vilniaus 
pionierių rūmai. Čia ištisas 
dienas praleidžia sostinės jau- 
nesniojo amžiaus moksleiviai.J 
Ypač pagyvėjo Pionierių rūnųįT 
veikla prasidėjus naujiems^ 
mokslo metams. Rūmuose* 
komplektuojama 20 ratelių, 
kuriems vadovaus prityrę va
dovai. Rateliuose šiemet da
lyvaus apie 1,000 pionierių, 
čia veikia radijo mėgėjų, avi- 
amodelistų, laivų statytojų, 
foto mėgėjų rateliai. Vaikų 
meninio auklėjimo skyrius 
priima mokinius į dainų ir 
šokių ansamblį, choro bei cho
reografijos ratelius, akordeo
nistų orkestrą, piešimo, skulp
tūros ir siuvinėjimo ratelius. 
Fizinio lavinimo skyrius orga
nizuoja meninės gimnastikos, 
šachmatų ir šaškių sekcijas.

Pionierių dramos ratelis 
ruošia spektaklius.

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį

PAKVIETIMAS ] LAISVES

BANKETĄ
( GERA VAKARIENE IR ŠOKIAI

Ta puiki iškilme įvyks
Sekmadienį, Sausio-January 25 d.

Detroit, Mich.
Protesto mitingas prieš 
ateivių pensakiėjimą

Penktadienį, sausio 23, 
Chopin Hall, 3034 Yemans, 
Hamtramck, šaukiamas 
masinis protesto mitingas 
prieš ateivių persekiojimą.
Kalbės Alec Jones ir Stan

ley Novak, kurio pilietybę 
natūralizacijos departmeii- 
tas bando panaikinti. Bus 
išaiškintas1 Waltėr-McCar- 
ran įstatymas.
Taipgi bus parodyta svar

bi Charlie Chaplin filmą' 
“The Immigrant” — apie

Amends ateivius. Įžanga 
veltui.

Ateivių Gynimo Komite
tas, kuris šį susirinkimą 
šaukia, kviečia visus jame 
dalyvauti.

Jeigu kurie nori gauti 
daugiau informacijų apie 
ateivių teises, gali kreiptis 
į Michigan Committee for 
Protection of Foreign 
Born, 920 Charlevoix Bldg., 
2033 Park Ave.

Tel.-.WOodward 1-5196.
Ateivis,

Ar jau užsisakėte A. Da
gilio1 poezijos knygą? Kaina 
$1.00. Užsisakiusiųjų vardai 
bus knygoje atspausdinti.

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

Kiekvięnas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

❖
“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr. 
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

❖ ’
Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

LAISVĖ 110-12 ATLANTIC AVENUE, 
RICHMOND HILL 19, N. Y.

( Tuojau įsigykite bilietą^ $3.00
Daug palengvinsite rengėjams išanksto 

; įsigydami banketo bilietą

Banketas bus
LIBERTY AUDITORIUM

• 110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill, N. Y.
—--------------------------------————

Vakariene bus duodama lygiai 6-tą v. vak.
‘ '.  , ■

GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ
Gros šokiams. Vien šokiam įžanga 75c.

I «

Šokiai prasidės 7:30 vai. vakare

Nėw Yorko sušauktame streikuojančių autobusų vai
ruoto jų susirinkime transporto darbininkų unijos pre
zidentas M. J. Quill, rodydamas miešto, majorui Impe- 
llitieriui paruoštą vietą, šaukia: parendavome
didžiausią mieste kėdę rriajoriii, bet jis neturi laiko 
čia ateiti ir Su milinis pasitarti!0 Quill kaltina majorą 
kompanijom pataikavimu.

i

gi—-------------------------------------------<-------------------------- -------?

ATSIŠAUKIMAS i
’ Del A. Dagilio poezijos rinkinio prenumeratos

Per keletą desėtkų-metų mūsų žjunusis Amerikos lie
tuvių poetas A. Dagilis yra sukūręs daug šaunių eilėraš
čių. Gražu būtų geriausius jų turėti knygos formoj^ 
Bet galėsime tokį rinkini išleisti tiktai už iš anksto su* 
rinktas prenumeratas bei aukas.

Todėl prašome tuojau užsiprenumeruoti. Prenumera
ta tiktai $1. Prenumeratorių vardai ik pavardės tilps 
knygos gale.

Be to, kurie ištesite, prašomi rinkinio išlejdimui pa
aukoti. Viską siųskite Laisvės Administracijai —

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
:.............................................................................................................     I r

šiuomi užsiprenumeruoju A. DAGILIO poezijos knygelę

: ir užsimoku $............... . k
Į Vardas ir Pavardė ............................................     • f

t : Antrašas ............................. .........................................

i Miestas ............................ .y...... ........ !................
. \ . -.................. Į

’•.............................. •*<.....................................................  v*

PASTABA: Vardus ir pavardes, taip pat adresus, 
užrašykite aiškiai, suprantamai, nes knyga bus prenu
meratoriams pasiųsta tiesiai į namus.

į------- -----------,----------------- ;------ ---------------- 1---------------
,.'■•,.',,1-................................. ..............i------------------ - ........................ . . . . _______  ,

4 pusl.-taisvč (Liberty)-šeštadien., Sausio-Jan. 17, 1953'
* ' if' - į,į. -’ * » • * . ' *.■ a •«’ iL > '...jl,' ? į



I

»

■5*

UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 • Parašė ROMAIN ROLLA ND —57—Paraše ROMAIN ROLLANJD

(Tąsa)
Norėdamas juos atgriebti, jis 

galutinai juos pribaigė; nepranešęs 
' Anetai, jis ne tik pasinaudojo palaidais 1 

pinigais ir kilnojamu turtu, kurį jis bu
vo įpareigotas tvarkyti, bet tam tikru 
suktu būdu, kurį leido lankstus įgalioji- 

, mo surašymas, jis įkeitė ir jos Bulonės 
ir Burgundijos namus. Kai visa žuvo, 
jis pabėgo, norėdamas išvengti pajuokos, 
kad leidosi apgaunamas, nes tai jam, gal 
būt, buvo blogiau kaip negarbė.

Dar didesniam nepasisekimui, Aneta, 
visai paglemžta vaiko ligos, jau keletą 
savaičių nebeatplėšdavo laiškų. Ji neat
sakė nei į kreditorių laiškus, ųei į po to 
sekusį antstolio raginimą. Tai buvo kū- 

’dikio ligos atokryčio laikotarpiu. Aneta 
buvo netekusi galvos. Nesuprasdama, 
kodėl kreipiamasi į ją, o ne į jos patikė
tinį, ji, neperskaičiusi, visus tuos raštus 
persiuntė notarui, kuris jų taip pat ne
skaitė; ir ne be pagrindo! Jis dar bėgio
jo... Kai pagaliau sūnaus pasveikimas 

' išlaisvino jos protą ir ji galėjo ištirti pa- 
i -A dėtį, juridinis procesas buvo tiek pažen- 
! gęs pirmyn, jog Anetai net ir patenki- 
f^ /^nus kreditorių reikalavimus, šie įgavo 

’ teisę skelbti varžytines. Aneta, pabudu
si iš savo sustingimo, pasipriešino šiam 
perkūniškam smūgiui; su staiga grįžu
sia energija ir nepatyrimą išperkaneiu 
iš tėvo paveldėtu praktiniu protu ji ko
vojo tokia jėga ir tokia aiškia nuovoka, ’ 
kuria teisėjas gėrėjosi, nors jos ir nepa
teisindamas: jos teisumas jai nesukliu- 
dė bylą teisiškai pralaimėti. Pati Aneta 
greit pamatė, kad ji jau iš anksto yra 
žuvusi; bet jos kovos instinktas, kuris 
šaltai prileido pralaimėjimą, net ir ne
teisingą, nepriėmė jo be pasipriešinimo. 
Be to, dabar reikalas lietė jos vaiko tur
tą. Ji gynė jį pėda už pėdos su atkaklu- 

■mu šiurkščios ir gudrios kaimietės, ku
ri, tvirtai abiem kojom stovėdama ant 
savo lauko ribos, užkerta kelią įsibriovė- 
liams, net ir žinodama, kad jie-vis tiek 
įeis; taip ji stengiasi laimėti laiko. Bet

• Ji galėjo padaryti? Neįstengdama su- 
mokėti reikalaujamą skolą ir nenorėda-

- ma prašyti pagalbos gimines arba anks
tyvesniuosius draugus, kurie tikriausiai 
būtų pažeminančiu būdu atsisakę ją su
teikti, ji negalėjo pasipriešinti pardavi
mui. Visa jos atkakli ir sumani energi
ja laimėjo tik ribotam laikui nusavinimo

J. atidėjimą, be jokios vilties jį. trumpu 
laiku sutrukdyti.

Anetai būtų atleistina pasirodyti pri
trenktai tokios katastrofos. Silvi, nors 
ir nebūdama asmeniškai paliesta, čia

• I. pasiliedavo aimanomis, čia nesitverda
ma pykčiu kalbėjo, kad reikia bylinėtis, 
bylinėtis, bylinėtis... Būtų galima pasa
kyti, kad Aneta, priešingai, įvykio dėka 
atgavo savo pusiausvyrą. Bandymas iš
grynino orą. Sentimentali, ištižusi at
mosfera, kuri porą ar trejus metus blan
kino jos širdį, dabar išsisklaidė. Kai 
Aneta įsitikino, jog padėtis nebegali pa
sikeisti, ji su tuo sutiko. Be tuščių kak 

į * tinimų. Jai neatrodė, kad bus lengviau, 
jei ji teisininkui Greniu iškels bylą, kaip 
Silvi, kuri baisiausius prakeiksmus pylė 

i ant'notaro galvos. Seniokas skendo. Ji 
jdttaip pat. Bet ji turėjo jaunas rankas ir 
^Tiokėjo plaukti. Taip galvojant, gal būt, 

net ir ne viskas jai buvo vien tik nema- 
z lonumai. ftors ir labai keista atrodytų, 

; šalia nemalonumo, kad neteko turto, šie- 
los gilumoje glūdėjo rizikos įdomumas ir 
netgi slaptas džiaugsmas išbandyti savo.

■ , neveikliąsias galias. Raulis tai būtų su- 
H. * prątęs; jis, kurisi ir didžiausio pasiseki-

< '■ mo metu pajusdavo kylantį norą sugriau- 
' ti savo gyvenimo kūrybą, kad turėtų ma

lonumą vėl ją atstatyti.
‘ r •; Taigi ji pasiruošę apleisti Bulonės na

mus.- Burgundijos ūkis jau buvo pasku
bomis parduotas juokingomis sąlygomis. 
Buvo tikra, kad galutinis išsipardavimas 
vos vos padengs skolą ir išlaidas, o jei

> dar kielf ir liktų, to neužtektų Anetai ir 
jos šeimai išlaikyti; jai reiktų pasiieškoti 
naujų šaltinių. Tuo tarpu reikėjo suma
žinti išlaidas ir sudaryti labai kuklią na
mų apyvoką. Aneta’ėmėsi ieškoti buto. Sil-* 
vi jai surado tame pačiame name, kur ir 
pati gyveno, butuką penktame aukšte (ji 
gyveno antręsolyje*). Kambariai buVo.

i

maži Jangai buvo iš kiemo puses, bet bu
tas švarus ir ramus. Nebuvo nė kalbos 
persigabenti visus Bulonės baldus. Ane
ta norėjo pasilikti tik pačius reikalin
giausius. Bet teta ^Viktorina verkdama 
maldavo Anetą pasilaikyti visus. Aneta 
įrodinėjo, kad dabartinėje padėtyje bū
tų neprotinga apsikrauti balęlų apsaugos 
išlaidomis. Reikėjo atrinkti; ir teta mal
davo kiekvieno daikto. Aneta ryžtingai 
išrinko; šalia baldų, kurie turėję būti 
gabenami į naują butą, ji paliko keletą 
ypatingai* brangių tetai; likusiuosius ji 
pardavė.

Silvi pritrenkė Anetos nejautrumas. 
Vis dėlto nereikėjo manyti, kad narsioji 
mergina visiškai nebūtų jautusi liūdesio. 
Ji mylėjo šiuos namus, kuriuos turėjo t 
apleisti... Tiek atsiminimų!’’tiek svajo- 

' nių! Bet ji bloškė juos šalin. Ji gerai 
žinojo, kad negali nebaudžiama duoti 
jiems vietos! Jų buvo per daug; jie bū
tų viską paglemžę; šiuo metu jai buvo 
reikalingos visos jos jėgos.

Vieną vienintelį kartą ji netikėtai pa
sidavė jų antpuoliui. Tai buvo vieną po
pietę prieš išsikraustymą. Teta buvo 
bažnyčioje, o Markas pas. Silvi. Aneta, 
viena Bulonės namuose, kur visa dvelkė 
artimu išvykimu, klūpodama ant pusiau 
suvynioto kilimo, lankstė nuimtą nuo 
sienos tapetą. Užsiėmusi savo darbu, tuo 
tarpu.kai jos judrios rankos'triūsė, jos 
galva sudarinėjo sąskaitas naujam įsi
kūrimui. Bet, be abejo, dar liko vietos 
ir svajonėms:’jos žvilgsnis, ’jau valandė
lę klajojęs toli nuo matomų dalykų, išni
ręs iš rūkų, apsistojo ties vienu piešiniu 
sieninio tapeto, kurį rankos vyniojo; ir 
ji tą piešinį atpažino. Blankių, beveik 
išsitrynusių gėlių motyvai: ar tai dru
gių sparnai, ar nubirę vainiklapiai? Ne-

< labai svarbu; bet dar mažytės Anetos 
akys čia sustodavo, ir ant šio audeklo jos 
buvo išsiuvinėjusios prabėgusiųjų dienų 
kilimą. Ir staiga šis kilimas vėl išniro 
iš tamsos... Anetos rankos paliovė tvar
kyti, jos smegenys akimirką dar spyrėsi 
kartoti skaičius, kurių eilę jau buvo pa
mėlusios, bet paskui nutilo. Ir Aneta, 
susmukdama ant grindų, įbedusi’ kaktą 
į kilimo ritinį, suėmusi veidą rankomis, 
gulėjo sutraukusi kelius ir, pasiduoda
ma vėjui ir bangoms, ištiesė burę... Ji 
nekeliavo tiksliai suvokiamu kraštu... 
Galybė atsiminimų (pergyventų? susva
jotų?) — kaip juos atskirti?.. Svaigi
nanti tylos valandėlės simfonija! Ji tu
ri savyje daug daugiau negu viso gyve
nimo esmę. Aktyviai mąstant, kai są
monė tiki suimanti visą mūsų vidinį pa- • 
šaulį, ji sučiumpa tik bangos skiauterę 
tą akimirką, kai spindulys ją paauksina. 
Tik svaja persmelkia judančią bedugnę 
ir jos krioklių ritmą šiuos nesuskaito
mus, amžių vėjo nešiojamus ’grūdus, 
minčių sėklas tų būtybių, iš kurių mes 
išeiname ir kurios išeis iš mūsų, šį bai
sų vilčių ir apgailestavimo chorą, kurio 
virpančios rankos tiesiasi į praeitį arba 
į ateitį... Neaptariama harmonija, kuri 
išaudžia apšviestos akimirkos audeklą ir 
kuriai pažadinti kartais užtenka stukte- 
rėjimo... Anetoje ją sukėlė blankių gelių 
pubkštė... • .. . /

Po ilgos tylos iš ten išsiveržusi, ji sku
biai pakilo ir savo nebė, vikriomis, stai
giomis, drebančiomis rankomis ji nebe-‘ 
žiūrinėdama pabaigė lankstyti' tapetą. Net A 
neužbaigusi ji numetė jį į dėžę- dūr nė-į 
visai susuktą; įr. ji pabėgo iš kambario,. J, 
Ne, ji nenorėjo:pasilikti $u siomiš minfi- 
mis! Verčiau jas nustumti. Ji ,dar vė
liau turės laiko gailėtis praeities, kąį Ji; 
pati bus praeitis... vėliau, savo gyveni--u 
mo sutemose. Dabar ji buvo per )daug ; 
apkrauta ateities, ji turėjo ją nešti. Jos 
svajonės buvo priešakyje... “Aš nenoriu- 
žinoti, kas yra užpakalyje manęs: man 
nereikia atsigręžti.■

Ji ėjo gatve, spartindama žingsnį, su
stingusi, žiūrėdama tiesiai tolyn... me
tai, metai... kylantis gyvenimas.;, tai jos 
kūdikio, jos pačios naujas gyvenimas... 
Rytojaus Aneta. t

*

atitinka mūsų namų antrąjį auk.š-

Ši vizija buvo jos akyse tą vakarą, kai 
ji atsikraustė į Silvi namus. Uždariusi 
savo krautuvę, Silvi skubėjo užkopti pas 
savo seserį, norėdama išblaškyt jos susi
krimtimą, kurį manė ją kankinant. Ji 
rado• ją betriūsiančią siaurame garde, 

(Bus daugiau)

Hart, Mich.
Linksma gyventi

Iki naujų metų čia labai 
gražus buvo oras ir snigo 
ir lijo, bet nebuvo šalta, 
taip kad sniegas nesilaikė 
ilgai;’ visi keliai buvo liuosi 
nuo sniego, žmonės važiuo
ja ir važiuoja, tik nuo vi
durnakčio rečiau.

Atrodo, geri laikai: turi
me naują prezidentą ir visą 
valdžią naują, kuri, sakosi, 
iššluos netik senus valdi
ninkus, bet ir jų visokias 
nuodėmes. Dabar veikiau
sia kremtasi daugelis jų su 
Trumanu ir Achesonu prie
šakyje. Na, ir nestebėtina, 
yra dėlei ko pykti ir sielo
tis — jie, tapo nublokšti 
netik nuo garbės bet juo 
svarbiausia nuo aukšto lo
vio, kur dolerius bilijonais 
galėjo be atodairos “dalin
ti”.

Kaip ten bebūtj, Truma- 
nas pasiliuosavęs nuo pa
reigų ir rūpesčių dabar 
daug linksmiau galės mau
dytis Floridoje; preziden
taudamas veikiausia nema
žai praturtėjo, o be to dar 
ir pensijos, sakoma, -gaus 
95 dol. kas mėnesį; per ra
diją buvo pranešta, kad 
per septynis metus bus 
saugojamas slaptos sargy
bos; visa tai bus apmoka
ma taksų mokėtojų kaš
tais

Išsikalbėjus su keliais se
neliais iš pensijų gyvenan
čiais, sužinojau sekamai: 
du kaimynai gauna po $40 
mėnesiui, o vienas senio
kas, jau 72 metų, gauna 27 
dolerius su centais mėne
sinės federates apdraudos 
(Social Security).

—O kaip gali išgyventi 
su tiek mažai pašalpos? — 
Klausiu jo.

“Aš dirbu, — atsakė jis 
man.

Mane žingeidumas ėmė: 
kokį darbą jis gali dirbti 
tokio seno amžiaus, nors iš 
jo eisenos neatrodo turįs 
tiek metų. Taigi, vėl už
klausiu: — o kokį- darbą 
dar gali dirbti, būdamas 
tokio amžiaus? Sako: ran
kioju butelius nuo alaus., 
pieno, kokius senus gelžga
lius arba skudurus ir par
duodu, taip ir gyvenu. Už 
kambarį mokąs 24 dolerius 
mėn. Kuomet priminiau 
jam būsimą atstauno pre
zidento, pensiją ir patogu
mus., kuriuos turės, išsi
kraustęs iš Baltojo Namo, 
tai senis teapsakomai įpy
ko ir biauriai pradėjo keik
ti netik Trumaną jo minis- 
terius bet visus kongres- 
manus ir senatorius. Aš pa-

■ maniau, kad gal senis yra 
užkrėstas komunizmo 'bak
terijomis’, nes kapitalistai, 
vagys, gengsteriai, socialia- 1 
fai, kunigai saliko, jog tik j 
komunistai kritikuoja ‘lais
vo jo verslo’ valdžią ir 
fVarką, bet iš1 ilgesnio po
kalbio sužinojau, K jog' tas 
•senis yra griežtas komunis
tų priešininkas.

Prisimena caristiniai lak 
kai Lietuvoje. Ten irgi bū
davo pasportų sistema. Vie
nok buvo galima vaikščioti, 

♦ važinėti net po kelias sa
vaites, mėnesius — nerei
kėjo nešiotis pasporto ir 
urednikui pranešinėti, jog' 
iš vieno valsčiaus nuvykai 
į kitą pas gimines arba 
draugus pabūti - mėnesį-du 
laiko. Bet Jungtinėse Vals
tijose įvesta (nors dar ne 
visiems), kad jei išvažia
vai ant 10 diėnų, jau turi 

■pranešti, kur apsistojai, o 
jei ne, tai būsi įkalintas, 
•nubaustas arba iš šalies iš
varytas.

Labai įdomu ir linksma- 
gyventi. partietis.

* Antresolis
tą. Prancūzai pirmąjį aukštą vadina apačia, po. to 
antresolis, toliau pirmasis aukštas ir 1.1.

Advokato Bloch vedini Mikolas 9 metą ir Robertas 5 metų amžiaus aplanko savo 
savo tėvus Julius ir Ėthel Rosenbergus Sing kalėjime, kur jie laikomi uždaryti. Jie 
apkaltinti išdavime/atominių sekretų Sovietų Sąjungai ir nuteisti nužudyti elektros 
kedėje. Dabar jie atsikreipė į prezidentą Trumaną prašant pakeisti tą teismo nuo
sprendi, prieš kurį išstojo plačios žmonių masės visuose pasaulio kampuose. Kitoje, 
paveikslo dalyje abu vaikučiai atrodo gera me ūpe. Jie laukia savo tėvų grįžtant namo.

BINGHAMTON, N. Y.
—o—

Daugelis sirginėju
Patyriau, daug žmonių 

šiuo metu serga šalčiais. 
Daugiausia gauna šalčius į 
galvas, nosis ir gerkles.

Lankantis su dienraščių 
‘Laisvės’ ir ‘Vilnies,’ taipgi 
A. Dagilio poezijos knygos 
reikalais, pas žmones randi 
turinčius šalčius.

Apsilankius pas Čeka
nauskus, Evutė Čekanaus- 
kienė skundės, kad jų anū
kė sunkiai sirgo, buvo iš- 
vešta į ligoninę. Per kelias 
dienas, sako, buvome išsi
gandę, kad kas tokio blogo 
neatsitiktų su ta mūsų ma- 
žiute Genute. Bet jafy ji 
pasveiko.

Šiuos žodžius rašant su
žinojau, kad V. Čekanaus
kas sirginėju aukšto kraujo 
spaudimu.

Dar vis tebeserga Ona 
Mikolajunienė. Gana rimta 
liga. Ji vėl buvoTšvešta li
goninėn iš antro sykio ir 
ten įšbuvo visą savaitę. Vėl 
parvežė į namus.

Paulina Bakšienė • serga 
šalčiu.

Teko matyti LDS 6 kp. 
susirinkime Pauliną Jasi- 
lionienę. Sake sirgusi šal
čiu virš savaitės laiko.

Bronė Zmitraitė eina ge
ryn. Teko kalbėtis, telefo
nu su jos sesute Viktorija. 
. Jaunuolė Aldona Dudek 
serga šalčiu. Tai kita Čeka
nauskų anūkė.

A’Navalinskas irgi serga 
šalčiu. Jau kelinta savaitė 
negali išeiti iš stubos.

Visiems ligoniams linkiu 
greit pasveikti.

-—o—
Knygos prenumerata auga

A. Dagilio poezijos knygą 
užsirašė vėliausia Joseph 
Strolis, A. ir L. Mainioniai, 
L. ir U. Šimuliunai, V. ir E. 
Čekanauskai.

Pirmiau yra. pasiųsta už 
10 prenumeratorių, dabar 
4, tai viso bus 14 ir aukų 
$11.00 virš minėtos knygos 
išleidįmui.

Tai ne gana dėl mūsų 
miesto. Bet dar yra pasi
žadėjusių užsirašyti. Pra
šome ilgaiū nelaukti. Juo 
greičiau sūkelsime reika
laujamą sumą, tuo bus ge
riau.- j \ •

Dėkoju jums, draugės ir 
draugai, kurie užsirašėte 
virš minėtą knygą.

J. K. Navalinskiene, 
LLD 20kp., Moterų 
Klubų vajininkė.

BINGHAMTON, N. Y. 
Pataisa

Laisvės gruodžio 2 d., 
1952 m., numeryje tilpo ve

lionio Charles Didžiulioiiio 
užuojautos skelbimas ir 
per klaidą buvo apleista P. 
ir K. Juozapaičių pavardė. 
Prašome atleisti už šią 
klaidą. —L. Adm.

ClifMdejN. J.
Pa v y k ės susi r in k i m a s

Sausio 4 d. vietos LDS 
115 kp. įvyko metinis susi
rinkimas, į kurį, tik'su ma
ža išimčia, atsilankė visi 
kuopos nariai.

Komitetas patiekė išsa
mų raportą iš praeitų me
tų kuopos, stovio ir .darbuo
tės. Kuopa turi 32 narius ir 
ižde — $52.

Buvo perrinktas kuopos 
komitetas ir delegatai ra
portavo iš įvykusios LDS 
Trečios Apskrities konfe
rencijos.

Pasibaigus susirinkimui, 
turėta linksmas pažmonys, 
kuriame dalyvavo ir pašali
nių. žmonių. Buvo kazy- 
ruota, šnekučiuotasi, o 7 

Į vai. vakare visi buvo pa
vaišinti skania vakariene.

Laike vakarienės pasaky
ta linkėjimų ir pažadų, kad 
šiais metais uoliau dirbsim 
stiprinimui kuopos. Elzbie
ta Petkevičienė, kuopos fi
nansų sekr., pamargino šį 
susirinkimą su akordio.no 
muzika. Elzbieta jau mik
liai valdo minėtą muzikos 
instrumentą.

7 v

Ir taip gražioje ir links
moje nuotaikoje linksmin
tasi iki vęlumos nakties.

—o—
Serga Petras Grigalis

Jau nuo-28 d. lapkričio 
Petras Grigalis buvo 
Englewood ligoninėje. Jo 
sveikata yra sunkios ligos 
.slegiamoje padėtyje.

Šiomis dienomis Petrą 
Grigalį perkėlė z iš Engle
wood ligoninės į Mountvale 

. Sanatorium Inc., 45 Upper 
Saddle River Road, Upper 
Montvale, N. J.

Petras yra LDS 115 kp. 
narys ir dienraščio Laisvės 
skaitytojas. Patartina kuo
pos nariams ir Petro pažįs
tamiems aplankyti ligos iš
tikta drauga.

S.

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110

Bethlehem, Pa.
Perskaičiau T. Tilvyčio 

knyįą, “Usnyne” poemos e 
formoje. Šią knygą paė
mus į rankas negalima pa
dėt, pįkol nebaigi skaityt!. 
Knyga vraylčO pusi., kaina 
tik $W;"

Gruodžio 26 d. is Queens 
Village, N. Y. sūnus mane 
nuvežė i Kultūrinį Centrą; 
110-12 Atlantic Ave., Rich
mond Hill. Čia atvykęs - 
pirmiausia sutikau P. Buk- 
nį ir čia pat užsisakiau dvi 
A. Dagilio poezijos rinkimo 
knygas ir užsimokėjau už 
li?53 metų ALDLD narinę 
mokesti ir nusipirkau “Us- 
nynę”. Tadgi patariu ir ki
tiems įsigyti šia knygą^ 
Nesigailėsite ją įsigiję.

Vilnies kalendoriaus dar 
nebuvo, tai paprašiau, kad 
prisiųstų. Šiame laiške ra
site $1.50. . < •

Sekančią dieną pasima-. 
tėm ir pasikalbėjome su 
draugais Gaškauskais iš 
Huntingtton Sta., L. L N. Y J 
18 W. 15 St: Tai labai ma-. 
lonūs ir draugiški žmonės.- 

Sausio 5 d. pradėjau dirb
ti tam pačiam darbe, Ije- ’ 
high University Lamberton 
Hall. F. Zavis.

Jei Tamsta dar neprėnu- 
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

Ar jau turite Laisvės ban
keto bilietą? Kaina tik $3.00.

MATTHEW A.
BUYUS :
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ ' 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5. N. J. 
MArket 2-5172

5 pusi.-Laisvė (Liberty)-šeštadien., S'ausio-Jan. 17. 1953
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SKELBKITĖS LAISVĖJE

piovimo

prie šių teisi a-
v

m.,
BARBER SHOP

Filinos—Teatrai
55th St. Playhouse

S-

VILNIES

Knyga 160 Puslapių, Kaina 50c

LAISVE
Richmond Hill, N. Y.

Liet, 
salė-

sis- 
poli-

lietuvių. 
nelaimei,

buvo : Joe
Andrius-

algas jie skaito 
mažomis. Valy
ti ktai po $L03

jis nepritaria raketie- 
Sakė: reikia šalinti iš 
bile narį ar viršininką, 
būtų susektas kišinin-

Laisvės bendrovės suvažia
vimas laukia nuo organizacijų 
ir nuo asmenų pasveikinimų.

iš filmos “Come Back, Little Sheba,” su Shirley Booth 
vądavaujančioje rblėje. Rodoma Victoria Teatre.

BROOKLYN, N. Y.
Jurgio Draugystė rengia savo

f ami- 
clerical 

Steady posi-

Prirėnyė L. JONIKAS
Išleido dienraštis Vilnis

ir po 
bylą

2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. '& Holidays

šio
pa-

fil-
Ra-

ir

ligoninėje, Brooklyne, 
dienomis susilaukė sū- 

Gimdymą vykdė opera-

OFFICE CLERK. Woman 
liar with printing office; 
duties. Able to type, 
tion, good working conditions. Ap
ply in person. JOSEPH H. TEES & 
SON, 5610 Tulip Street.

(12-14)

Norintieji pirkti bizni, na
mų ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

nusikalbėjo iki 
kur keli daktarai" 

žmogžudystėje.
prikergti aną

FACTORY HELP. Corrugated Box 
Shop. Experienced preferred. Slitter 
up and down and Rotary Slotter. 
Flap cutter* operators. Also needed 
Pressmen. Apply in person. MR. DE 
MARCO, UNITED CONTAINER 
CO., 56th & LANCASTER AVE.

(9-15)

Miesto transportacijoš 
temai paskyrė 11 naujų 
cisčių. Tas vietas turėjsieji vy
rai perkelti reguliarėn polici
jom

Vienu vyriausiųjų punktų 
programoje bus veikla prieš 
iškontroliavimą rendų.

Vienam auto pašildus ant 
Grand Central Parkway, 
Queen#? sukliuvo vienas, į kitą 
7 auto, tačiau niekas iš kelei
vių nesusižeidė.

TONY’S
UP-TO-DATE

advokatas1 John 
pareiškė, kad 
ši byla liekasi

(Tąsa nuo pirmo puslapio) 
žiauriai traktuoja negrus n 
net žydus.

N. A., sekr. 
(11-13)

biznieriams, kad Laisves 
spaustuvė gali padaryti biz
niams kalendorius 1954 me- • 
tams.

' Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

HOUSEWORK. General, 
ienced. Washing. No ironing,
electrical appliances. References 
quired; 5 days. $30.

Phone LI. 8-8777.
/ (12-14)

ANTANAS LEIMONAS
Savininkas

306 UNION AVENUE 
Brooklyn. N. Y.

Gerai Patyrę Barberiai-

šv.
metini balių, kuris jvyks vasario 14 
d., Amerikos Lietuvių' Piliečių Klu
bo svetainėje. Prašome aplinkinių 
organizacijų virš minėtą dieną nę-^> 
daryti parengimų, kad nepasidaryttfV 
nesmagumų vieniem ir kitiem.

Komisija, J. S.
(10-12) x

WestHeampstead, L. L, 12 
metų berniukas tapo Užmuš
tas automobliaus. Vaikas ėjo 
skersai Turnpike, grįždamas 
iš skautų susirinkimo.

110-12 Atlantic Avė.,

STENOGRAPHER. Thoroughly 
experienced in general office rou
tine. Pleasant environment. Steady 
position. Good pay. Apply in person 
or phone: LA SALLE NECKWEAR 
CO., 1230 Arch St. RI. 6-7230.

(11-13)

6 pusi.—Laisve (Liberty)--šeštadien., Sausio-J an. 17, 1953

Olivia DeHavilland. 
moję “My Cousin 
chel” pati studijavo 
prisirinko sau šukuoseną
ir aprėdus, pritaikant 
juos pagal vaidinamąjį 
1840 metų laikotarpi An 
glijoje. Filmą teberodo- 
ma Rivoli Teatre Broad
way ir 49th. St., New 
Yorke.

exper-
All 
re-

Dabartines 
“begėdiškai” 
tojai gauna 
iki $1.16 už valandą, o pečku-
riai1 $1.45 už valandą. Dirba 
44 valandas per savaitę.

PARDAVIMAI
Parsiduoda groserne ir delicatessen 

krautuvų su alaus laisniais. Tas biz
nis čia pasilaikę jau per 50 metų, 
galima daryti puikų pragyvenimą. 
4 kambarių apartmentas gyvenimui 
užpakalyje krautuvės.

šąukite GLcnmoro 2-7983.
(12-13)

Virginia 9-6125 *

. -PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINĖS MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

Detroito Moterų Pažangos Kliu- 
bo susirinkimas jvyks .trečiadienį, 
sausio 21 d., pradžia 7:30 v. vak., 
Draugijų salėje, 4097 Porter St. Vi
sos narės malonėkite dalyvauti šia
me susirinkime. Pradėkime naujų 
metų veiklą su nauja energija. Ap
art kitų svarbių reikalų šiame susi
rinkime bus renkama Kliubo valdy
ba. Taipgi visos pasirūpinkite už
simokėti duokles.

HELP WANTED—MaLE I
TOOL MAKER’S 1st' class man 

with some classic mold making ex
perience preferred. Congenial work
ing conditions. Good payj steady 
work. Apply in person. BACHMANN 
BROS., 1400 E. Erie Ave. Sec MR. 
WALTERS.

(9-16)

TYPIST
Attractive position for a 

woman with a High School 
tion an£ knowledge of typing

CLERK. Opportunities for recent 
High School graduates in office of 
North Phila. Mfg. Co. Some typing 
required. Pleasant surroundings. 5 
day week. STEEL HEDDLE MFG. 
CO., 2100 W. Allegheny Ave.

SA. 2-2460.
(11-13).

_____________________ -—□

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. flewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. Č. ,

Tel. EV. 7^6288

LED 1 kuopos nariams
Kuopos metinis susirinki

mas įvyks sausio 28-tos vaka
rą, 8 vai., L. A. Piliečių Klu
be, 280 Union Avė., Brookly
ne. Nariai prašomi visi atvykt.

Mūsų kuopa antrąją pusę 
praėjusių metų užbaigėme ne 
visai darbingai. Dėl to nema
ža grupė narių užsiliko nepa- 
simokėję. Prašome visus užsi
mokėti šiame susirinkime. To 
reikia visos organizacijos ge
rovei ir mūsų kuopos geram 
vardui išsaugoti.
, Yra dar neatsiėmusių tos 
brangios knygos ’’“Sveikatos 
Šaltinis,” parašytos daktaro J. 
j. Kaškiaučiaus. Būdamas jū
sų namuose ne kartą galėtų 
patarnauti atsitikime ligos ir 
prailginti sveikąjį amžių esan
čiam sveiku.

Linkite visiems nariams ge
niausios sveikatos ir laimės 
šiais metais. Tai dėl to prime- < 
nu svarba turėti ta knygą.

ORG.

Apie Gilsiu-Volungių 
vestuves

Pereitą šeštadienį teko būti 
svečiu Alfredo Cilsiaus ir Flo
rence Volungiutės vestuvėse, 
kurias, žinoma, surengė jų tė
vai, Mr.’ir Mrs. Vincas Cilsius 
jr Adolfas Volungis.

Vestuvių balius buvo 
Am. Pil. Klubo abiejose 
se. Svečių prisirinko gana tir
štai, o apatinėje tai net ir 
kamšatis-spūstis buvo jaučia
ma vietomis. O jau to maisto 
ir visokio trunko gėrimo, tai, 
anot to dzūko, stalai lūžo.

- Už vestuvinių ceremoųijų 
vadovavimą reikia atiduoti 
kreditas pačiam jaunajam Al
fredui Cilsiui, nes jis pats va
dovavo pirm torto 
maršavimui.

Jaunojo pabroliai 
Jakubavičius, John 
kevičius, Eddy Maila, Al. Gra
ham. Jaunosios pamergės: 
Betty Hall, Genevieve John
son, Catherine Vąlionis. Svo
čia— Mrs. Aldona Trentinė.

Ridgwoodietis.

KALENDORIUS
1953 Melam

Gausus šaltinis istorinių informacijų ir žinių. 
Daug labai naudingų raštų iš įvairių mokslo 
sričių. Nepaprastai įdomūs pasiskaitymai, ver
tingi žinoti kiekvienam.

Apart kitų naudingų raštų, šis veikalas yra 
spalvingai apvainikuotas gruožine literatūra, 
prozoje ir poezijoje, žymiausių lietuvių rašytojų.

Ši knyga yra mylimiausias draugas turėti savo 
namuose kiekvienam ^apsišvietusiam žmogui il
gais žiemos vakarais. Įsigykite jų tuojau.

Ant užsakymų siunčiame ir į kitus miestus. Už
sisakantiems iš kitur po vieną kopiją kaina 60c, 
persiuntimą apmokame. Mokestį galite prisiųs
ti U. S. pašto stampomis—3c, 5c ar 10c.

Užsakymus siųsdami adresuokite sekamai:

Busy streiko galo 
dar nesimato

Dvi busų linijos buvo patei
kusios tūlus pasiūlymus strei-s 
kui baigti. Tačiau tie, kaip ir 
pirmesnieji pasiūlymai, unijai 
buvo nepriimtini.

Miestinė Budžeto Taryba 
buvo susirinkusi pasiūlymus 
svarstyti, bet ir miesto val
džiai jie taipgi buvę nepriim
tini. Kompanijos sakė sutin
kančios pasiduoti arbtracijai, 
bet tik su užtikrinimu, kad* 
kompanijoms nereikės nieko 
pridėti finansiškai. Jeigu val
džios skirtas arbitratorius su
tiksiąs ką nors pridėti darbi
ninkams, tai ne mažiau tokios 
sumos miestas turįs sugražinti 
kompanijoms taksų nuolaido
mis ar kokiomis kitokiomis 
koncesijomis.

Mokyklų prižiūrovai 
Pagrasino streiku

New Yorko liaudies mokyk
lų prižiūrovai, apšildytojai ir 
valytojai per savo uniją pa
reiškė, kad sausio 19-tą jie 
streikuos, jeigu miesto Val
džia lig to laiko nebus 'jiems 
suteikusi mokesties priedo.

Darbininkai vieni yra AFL 
Building Service Employes In
ternational Unijos Lokalo 74, 
o kiti — AFL International 
Union of Operating Engineers 
Lokalo 94-to.

Paralyžiuota motina 
susilaukė sūnaus,

Mrs. Dorothy BarrjQ25 
ištikta vaikų parayžiaus ir nuo 
spalių 13-tos gulinti Kingston 
Ave. 
šiomis 
nelio.
cijos keliu, tačiau ji tuo tarpu 
per 50 minučių turėjo būti 
išimta iš kvėpavimo guolio( i- 
ron lung).

Ir Ryanas sakosi norįs 
“demokratinių” unijų

Laivakrovius per metų me
tus kamavęs persekiojimu už 
bent kokį bandymą demokra
tiniai valdytis unijoje, “kara
lius” Ryan šiomis dienomis 
pareiškė, kad ir jis pageidau
jąs “Švarios” ir “demokrati
nės” unijos.

Ryan pradėjo' kalbėti apie 
demokratiją unijoje po to, kai 
jis tapo pašauktas New Yorko 
Valstijos Kriminalybėms Ko
misijai pasiaiškinti. Jis tard
omas. Jo klausinėja, už ką 
jis, bū (Jamas unijos viršininku 
ir gaudamas iš ten stambią al
gą, dar gavinėjo stambias su
mas iš kompanijų.

Lig šiol Ryano “demokra
tizmas” atsižymėjo neleidimu 
ųnijistams susirinkti. O jei 
kuris lokalas išsikovojo susi
rinkimą, Ryanas pasirūpino, 
kad i valdybą nepatektų nie
kas kitas, kaip tiktai jo pas- 
kirtiniai. Bet, dabar. . .

Bendrame pajūriečių kelių 
unijų atstovų susirinkime sau
sio 13-tą Ryanas sakėsi pa
geidaująs, kad unijos turėtų 
susirinkimus kas mėnuo; kad 
nariams būtų pateikti finan
siniai raportai.

O kaip su raketieriais? ži-

Prasideda liaudies 
mokykloje pamokos

Sausio 19-tą prasidės pamo
kos liaudžiai socialių mokslų 
mokykloje—Jefferson School, 
575 Sixth Ave., New Yorke? 
Šiuo tarpu dar priima regis-, 
frantus. Yra kelios dešimtys 
skirtingų kursų, įskaitant ir 
dailės. Už mokslą reikia bis- 
kelį damoketi. Raštinė atdara 
iki 9 vakaro. ' •

Kadangi mokslas taikomas 1 
'darbo žmonėms, tad dauguma 
pamokų vykdomos va’karo į- 
vąiriomis valandomis.

Prasiėjo rodyti francūzišką 
(su anglišku dialogu) filmą 
“Skipper Next To God.” Vy
riausią rolę vaidina Pierre 
Brasseur. Tą pačią, kurią vai
dino velionis John Garfield 
veikalui esant scenoje ant 
Broadway 1948 metais.

Veikalą parašė holandų no- 
velistas Jan De Hartog,-taiky
damas jį tos šalies. partizanų 
judėjimuri prieš nacius karo 
laiku. Filmą gamirio Francijos 
Generalinis . Cinema Koopera
tyvas.

Filmą dramatiškai pavaiz
duoja tikrovinius to laikotar
pio įvykius/ pakartotus ne sy
kį, ne du, bet šimtus ir tūks
tančius kartų įvairiose vietose 
ir formose. Pamatytina kiek
vienam. • •
' Capitol Teatre

Pradėjo rodyti “Androcles 
and the Lion,” RKO gamintą 
vadovaujantis Bernardo Shaw 
veikalu. Vadovaujančiose ro
lėse Jean Simmons, Victor 
Mature1, Robert Newton, Mau
rice Evans, ir Alan Young kai
po Androcles. Teatras randasi 
prie Broadway ir 51st St., 
New Yorke.

Stanley Teatre
Sausio 16 tą paskutiniu kar

tu rodoma Lenkijos gaminta 
filmą apie muziką Šopeną' 
(Young Chopin), šeštadienį 
pradės rodyti “Seeds of Free
dom,” moderniškai perdirbtą 
iš vienos pirmiausių jų neuž
mirštamųjų tarybinių filmą, 
iš “Potemkin.” Ir pakartos 
“Alexander Nevsky” taip, 
kaip buvo originaliai paga
minta.

noma, 
riams. 
unijos 
kuris
kystėje ar kokioje kitoje suk
tybėje ar vagišiavime prekių.

Ne tik unijistus, bet ir bo
sus reikią bausti už kyšinin- 
kystę, sutiko Ryanas, balsuo
damas už atitinkamą rezoliu-

Jei .kas ištikro Ryano„tą te
oriją'vykdytų, tektų ir jo pa
ties geradariams bosams, ku
rie jam davinėjo daug tūks
tančių dolerių kyšius.

Viena -tų, . jau išaiškintų, 
davinėjusiii Ryan po $1,500 
per metus, per 18 m., yra Ke
nnedy and Daniels laikrovių 
ir sunkvežimiais prekių išve- 
žiojimo firma.

Bet argi Ryanas tame kal
tas? Ne. Jis tuos pinigus e- 
pięs 'prieškomunistiniam dar
bui, nors to fondo niekas ne
žinojo, nekontroliavo. Jis pats 
vienas su tuo fondu susidoro
jo, kaip išmanė. Matomai, pa
vadinimu savo paketo prieško- 
munistiniui, Ryanas tikisi gaut 
išteisinimą ir, gal, pagyrimą.- 

Iš Teismo Rūmu 
v*

kos darbininkų vadų komunis
tų teisme sausio 14-tą kalbėjo 
specialis prokuroras David p. 
Marks. Jis 
Maskvos, 
prisipažinę
Marks bandė
bylą prie New Yorke vykdo
mosios bylok, 
mųjų.

Teisiamųjų 
T. McTernan 
taip vedama 
neteisėta, reikalavo bylą pa
naikinti. Teisėjas Edward J. 
Dimock suskubo užtarti pro
kurorą.

McTernan antru kartu krei
pėsi į teisėją su reikalavimu 
panaikinti bylą, kuomet 
Marks kalboje apie George 
Blake Charney sake d žiūrei, 
būk Chąrney stodamas armi- 
jon nuslėpęs savo narystę ko
munistų -partijoje.

Charney tarnavo laike Ant
rojo Pasaulinio Karo ir tarny
bą atliko su garbingu rekor
du. Jo gynėjas advokatas Ja
mes Wright atnešė dokumen
tus ir parodė d žiūrei, kad 
prokuroras Marks neteisingai 
kalbėjo apie 'Charney.

Teisėjas Dimock 
parodymo atsisakė 
naikinti.

Rep
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Užrašyk Laisvę Savo Draugui.

87-20 85th Street 
WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

Konferencija dėl 
rendu kontrolės

Sausio 17-tos popietį, 1
YMCA patalpose, 215' W. 23 
St. New Yorke, įvyks konfe
rencija pasitarti apie butą šiai 
dienai ir rytojui (Housing To
day and Tomorrow). Jos šau
kėjais pasirašė 71 žymus 
visuomeninin.-veikėjas... Tarpe 
jų yra miesto kaunsilmanas 
Robert Weisberg, senatorius 
Joseph Marro, asemblymanai 
Leslie Turner ir Louis De Sal-

Reikalauja palaikyti 
rendy kontrolę .
s Darbininkų ir mažumų par

tijų atstovai Albanyjė susirin
ko pasitarti tikslu išsaugoti 
rendų kontrolę. Jie siekia ne 
tiktai išlaikyti esamą įstaty
mą, bet jį pagerinti, kad kom- 
paniškų namų savininkai per 
įstatymą nepralystų taip kelti 
renčias, kaip'kelia% dabar.

Pasitarime vartotojų, ren- 
dauninkų, taipgi darbiečių ir 
liberalų partijų ir nepriklau
somų unijų atstovai zsutiko, 
kad taip pat turi būti apsau
gotas nuo kėlimo f^ras.

Kontrolės panaikinimo šali
ninkai siūlo būtiniausiai pa
naikinti kontrolę taip vadina
miem “liuksusiniams” butams, 
už kuriuos mokama iki $100 
ar daugiau rendos. Bet ren- 
dauninkų vadai nurodo, jog 
tai mokama ne už specialiai 
patogius ir brangius butus, bet 
už paprastus dėl to, kad žino 
nes negali gauti buto pigiau. 
Panaikinus kontrolę, bile ur- 
'vas taptų paskelbtas “liuksu
siniu” ir už jį lupama kelerio
pai permokama renda.

Tarybų Sąjungoje visos tau
tos, visos rasės pripažintos ir 
traktuojamos lygiomis. O tie, 
kurie anti-semitizmą ton ban
do propaguoti, baudžiami.

Baudžiami ir tokie gaiva
lai, — nežiūrint jų tautinės 
bei rasinės kilmės, — kurie 
neša kraštui žalą: sabotažnin- 
kąi, žmonių žudytojai.

Taip ir turi būti!
—0—

Yra.lietuvių ir lietuvių.

Imkime mūsų kraštą: 
tūkstančiai žydų didžiai pasi
aukojusių veiklai už darbo 
žmonių reikalus, už taikos 
reikalus, bet yra žydų, kurie, 
įmanytų, nužudytų 
pažangesnį žmogų !

Tokių yra ir tarp
Tokių, žmonijos

yra kiekvienoje tautoje!

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždary

young 
educa- 
; and 

bookkeeping, who feels she has bet
ter than average ability. Some ex
perience, while helpful is not essen
tial, since we are glad to train you 
and help you get started. Pleasant 
working environment. Salary com
parable with qualifications plus me
rit increases. Planned program of 
advancement. Vacation with pay. 
Worthwhile employee benefits.

COMMERCIAL CREDIT .CORP., 
401 N. BROAD ST. ROOM 81A 

(9-15)

PETRAS KAPISKAS
i ' IR -

VINCAS SODAITIS
i Užlaiko puikų

BAR&GRILI
Brooklyn, N. Y

Telephone EVergreen 4-8174
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